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מערך פעילות לחנוכה הכנת
חנוכייה בעלת מקור אור אחד, 

בהשראת מערכת השמש

 דק' 45משך השיעור: 

י ריב המאבה: יעקיתד | כם אורעצועי: יורכה | ייעוץ מקרדתוח החלקת פי(, מ"רדע )עעשייתוף עם תשיב בתכלות זה נערך פעימ
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רקע  

חדש מתו חנוכם, יהיוונד גנד רמבם יאהחשמונל שם חונצינת אציין לא בהחג  ם.יהאורחג  גם אקרנם, מיישמונה  שךמבג חגהנהחנוכה,  חג
שמן. ס פך ה, ונדשת המקיל בש

ת יבבהמנורה  תלקדלהשמן  ,סנרך דבטן, קשמן  פך סיפק םבהשםמיהית שמונד גכנם, מיישמונה  ייהחנוכברות נקילדלהנהוג  חגב
אורו ללקרוא  רמות- מושלשיר מותץ מפישהוא  האור ש:מַשמהוא  יכ,שָמַשא קרנייה החנוכרות נתאםקיילמדנו אבו שרהנ .דשהמק

 .דבם בלאותרא לל, אמאורש בהם למשתין להאייה, שרות החנוכל מנידבדומה - להוכ

עותה מצאב .תכערמבד חיהיהאור  מקור אהיש: שמהת כערמבלנו, שש ֶמֶלשדומה  הוא זהובייה, החנוכל שהאור  מקור כן םאהוא  שָמַשה
 .ששמת אור הם איריחזטות(: הם מת )הפלנכי הלבת כוכם איחנו רואנא

ל דבבהדון נם.שמייבםיבהכוכאות רלעשפיעה מששמהדציוכלנו שייה אהרלעשפיע מאור  דציכםידמילהתמדו ליזההשיעור הערך מב
 .ששמת הכערמקפות האור בשתת הת ארתאייה המין חנוככבור נצנדע שת הירזע, ובר אוריחזין גוף שמבין מקור אור לב

מטרות 

יו גת סיפור חג חנוכה ומנהרו אייכם ידמילהת

ֶ ֶַמש ין השר בת הקרו אתאים ידמילהת ייהחנוכש בָּשין הש ובשמת הכערמש ב מ

ם די אבנייה באת הרכערת מת פעולרו אייכם ידמילהת

ייה ת חנוכרציעות ימצאם בישונת הכי הלבת כוכרו אתאים ידמילהת

טה( ת )פלנכב לכוכש( לב )שמין כוכל בדבת ההרו איביסם ידמילהת

עזרים וחומרים זמן השיעור קהל יעד 

םייעונבבק, עפרונות צפסה, דדר להזפי עד דקות 45 תות ד'-ו' יכ

סיס: שטח בק, מירסוף מבריסטול כ, בץשיפודי ע
, פקק ר, נריסטול שחור, בA4ל גודפה בקא

נה שחורה ילבוק, פלסטת מבקתכמ

מהלך השיעור: 

עזרים מהלך השיעור זמן 
מצגת חנוכה?ם כך ליאמה קורחג האור: ל  דק’ 10

מצגת נוחייקה באור ואופטי  דק’ 10

רהציי יר, חומרזפי עד ת מקור אוריירה: חנוכצילות יפעי  דק’ 20

שיעורסיכום ה  דק’ 5
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 2שקופית  
סיפור חנוכה, חג האור 

חג חנוכה חג האור? ם ליאמה קורלם: ידמילת התל אאשנ

שמן  דכם יאהחשמונבו  אומצקומו ושידש המקת יבטיהור  עתבם. יהיוונל עם יאהחשמונחון צינת אהמציין  חג הוא החנוכה חג יכר יבסנ
מור אהיה  דכבשמן הוחתום.  גורסהיה  דהכי כ,דשהמקת אלו לחים ייוונשהכםישמנהראשמו כטמא נאלבו ששמן ה.טהורשמן  ובו טןק

קווה. ם תיאת החשמונא אלם, ומימיק לשמונה יספיא הח פלאור, אך בחדיום אק לספילה
לה מסישלה דוגמצווה בה חשנלקה דהה .דשמקהתארה יהאא והי ,יוםדי מםקילידמהיו-םינקעה בשתבבזהתרמנו-דש מקהתרמנות א
נה. ישכת הדש ואת המקית טוהר בא

מה האור חשוב לנו כל כך? לם: ידמילת התל אאשנ

נו האור? יליע איפה מגחר מכן: מאאול

.שךב בהמחיריהם ונשובותת תסוף אאנ

3שקופית  
מאיפה מגיע אלינו האור?  

 .שֶמֶשאקרהנב כוכב יבסםיבסובה,טות()פלנת כליבכוכבה יש ם. חיינו אבה שששמהתכערמתאםירואנו אתקופישבשםידמילתלריבסנ
ם. ם קיום חיייבו מאפשרם שיאנ, והתץרת אכב הלל כוכם עיאמצחנו ננא
ם. מעצם אור מקים מפינים אור ואיריחזבה מיבם סיבת שסובכי הלב. כוכל חום ואוריה שגרנא מקור אש הישמה
ם מקיפילו להשות משהתאגם שתכן יים. אותם ירואנו אכןלו,םמעצבראום קימפיהם ר מלוכ,חוקותרשות משהם לה ליהיבכוכב רו

 .תכי לבכוכ

חנוכה? ם בקיילחנו מדנאייה שחנוכש ולשמת הכערמף לשותמה מם: ידמילת התל אאשנ

ש!יהם יש שמנשבד: חדנ

 4שקופית  
שמש מקור החיים 

א שהיוהחום  והאור נו,תימאק"מ  150,000,000ל שע מוצמחק רמבת אמצנלנו שש שמה .ואורחום  לשיה גרנאמקור  הוא ש()שמב כוכ
.ץרדור האכם ליעיקה מגמפי

5שקופית  
 D, ויטמין האור ספקמם דהאי בנלחמצן.  הוא לושחשוב  ילוואר שתוצ ,םחימצבזה תנהפוטוסיתהליך לי חיונהאור  ם.חייפשר מאהאור  

 .גוףם בים שונמייים כייכתהלחוץ ללה ונידגסייע בהמ
 .שמשמהוחום ר אובלוי תכן לו (,מהדווכרות מנו ,םסימפנע בוקהזה מו כ,םדאעשה מ,יכותאלמרמאו)חוץ מו עצמראור צמיינו יאץרהאר דוכ
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 6שקופית  
זרה  ְהח

ם מקורות אור? יבחשח נרש והישמם ההאם: ידמילת התל אאשנ
ץ אותו. ק אור ומפיר המפישים או מכמקור אור הוא עצ

ר דולק. , נתיל, נורה חשמס, פנשמקורות אור: שמדוגמאות ל
 .ר אוריחזץ - מרדור האח או כרל הישמחר - לכל גוף א

ש שמהאור  תאריחזמעשה מלוהוא  ,חרהית ארה ימאא הי .עיבטאור  רמקוא היש שמהרק  יכריבסונם ידמילהתשובות תתאסוף אנ
לה. יאותו בלרתן ליכן נ, ולץרדור האיוון ככל
ם.אות אותרא נוכל לא אור לללו. לם שעיבפי הצאה לנו לרם. כל חפץ ייאותרתן לים - נחפצישר אור "פוגע" באכ

 7שקופית  
מבנה העין 

ת המוח.רזעם בזהות אותם ולים שונחפצייע מת האור המגת לקלוט אלסוגת מנושיעין האה
מונה התת את הופכדשה עהדשה. עהל אישון והאת יהקרנרך דר עובמהחפץ  רהמוחזוהאור  כלשהו, חפץבפוגע  ,אורמקור מיע מגאור  
בורנו. מונה עת התמוח, שהופך אשם לייה, ומאב הרל עצחת אותה אושול

ניתן לראות חפצים רק כאשר הם מוארים באור טבעי או מלאכותי.
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 8שקופית  
אז איך אנחנו רואים את הירח? 

 .להליהמי שבטלובלדי כקספימריבההוא ך א,שמשהמו כרבהינו יאהוא  .נוממרמוחזשרהאות אםירואעשה מלנו א,חריבםטייבמנו ארשאכ
דולקת ההנורה ת אאות רלנוכל א ל ,םמיסוימם יבומצזוויות ב ,םעמיפלדולה. גאה רמל עכח רהיל עודולה גנורה ל עכש שמהל עב חשולפשר א

ת ארות ישיאות רלםייכולא לנו אלה: יהלשמי באה רנחרשהיכקורה שמה  זה אה.רמהמקף שתהמהנורה  אור תאאות רלנוכל  אך מה,עצ
אור  תאםירואנו אאך  יום(, ששם ,ץרהאדור כלשינשהדו ציבתאמצנששמהלה יהלשעות )באותה  לנו רהיסתמץרשהאשום מ,ששמה
היום.שמי בחרהית אםירואנו אשכקורה שמה זה אה; רהמת ואהנורה ת אגם אות רלפשר אםעמיפלמנו. מרמוחז ,חרמהיף קשתהמש שמה

 9שקופית  
חנוכייה בעלת מקור אור יחיד 

ש? שמת הכערמת יש בכי לבמה כוככם: ידמילת התל אאשנ

רה ימאש ֶמֶשהייה: חנוכברות הנת לשמונדומה? זה מה ל.חתאששמב יבסםיחגוהם  ,תכליבכוכָ השמוניש  ששמהתכערמבד: דחנ
ייה. חנוכרות בת הנת שמונק אילש מדָמַשמו שה, כתכי הלבת כוכת שמונא
.ששמחד - הת שיש בה מקור אור אייה מיוחדשיו חנוכין עככאה, נרמח לרל הימוי שידמו בש כמז מא

10שקופית  
פעילות "חנוכיית מקור אור"  

 .חדת מקור אור ארזעש" בשמת הכערת מיית "חנוכרצימה: ישימא לצם ונירזערה והציי הירת חומם אידמילתחלק לנ
 .שָמַשא גם הש היֶמֶששר הא", כששמת הכערל עקרון "מלנו תהיה מבוססת עייה שהחנוכ

בודה דק' ע 20

 11שקופית 
סיכום 

שיעור: ת הם אידמילם עם התסכבודה, נדק' ע 20תום ב

ייה? ת החנוכש מהכנשמת הכערל מם.ן עתמדמה לם: ל אותאשנ

אות רלםילסוגמנו א.ץרהאדור כיפנל עםחיייש  כותהזובש שמהתכערמבהאור  מקור אהילנו שששמהם: סכוניהם שובותתת אסוף אנ
ם. אותם ירואנו הייא ל,ששמהיהם לערה יהאא ללויאבהם.  פוגע ששמהאור שיוון מכמובן( כקופ לסטתרזעבחלקם  ת)אתכהלי בכוכת א

 ,וכךייה, אהרלנו  תתאפשרמכך  לנו.שלעין  אה,הלאותו  ריבעולהאור  בללקם טיקייאובל שהיכולות  תאלנו  לותסממייה חנוכבאות רהמ
כותה. זם בשוקק חיילנו, הם שם המדהיעולחזות בם לינו יכול, אששמת הרזעב


