
בתים פרטייםכל המשפחה

רציונל

זו,  זו את  דווקא שמכירות  יבנה, כאשר כמה משפחות, לאו  בגן  'בתים מדליקים' הוא רעיון שהתחיל 
מתכנסות יחד לפעילות ומפגש אינטימי בבית אחת מהן. 

המכבים  חנוכה.  בסיפור  כך  כל  המרכזי  הגבורה,  לערך  הזאת  הפעילות  את  להקדיש  מציעים  אנחנו 
המעטים העזו לצאת כנגד האימפריה היוונית האדירה, להתנגד לשלטון שלה על ארץ ישראל ולכפייה 

התרבותית שלה, שנעשתה לא רק בכפייה אלא גם בדרכים של שכנוע ו'שטיפת מוח'. 
לכן, גבורתם של המכבים הייתה לא רק פיזית אלא גם רוחנית או תרבותית. גבורה של מי שמוכנים להגן 

על הבית במובנו העמוק והרחב.
בתרבות ימינו, 'גיבורי העל' תופסים מקום מרכזי. מדובר בגיבורים שחלקם בעלי כוח על-טבעי וחלקם 
בעלי מוח יצירתי, שמצילים את העולם ונלחמים בכוחות הרשע. גיבורי העל נלחמים גם הם מלחמה 

פיזית )מאוד( וגם מוסרית או ערכית.
התכונות  מהן  נברר  היצירה  כדי  ותוך  'גיבורי-על'  לעצמם  ליצור  מהמשתתפים  נבקש  זו  בפעילות 

הנדרשות מגיבור-על לדעתם ומהם הערכים שלמענם הוא נלחם.

גיבורי על | פעילות יצירתית ל'בתים מדליקים' 

מהלך
הפעילות

ניתן לקיים פעילות זו בבית אחד בלבד או בכמה בתים במקביל. מומלץ לעודד אנשים להגיע 
דווקא לבתים של אנשים שאינם מכירים, כדי לחבר בין חברי הקהילה.

את ההתכנסות נפתח בהדלקת נרות משותפת.

לאחר מכן יתחלקו המשתתפים לקבוצות, אפשר על פי משפחות )לנועזים – אפשר לערבב 
משפחות וליצור קבוצות של מבוגרים וילדים ממשפחות שונות(.

כל קבוצה תקבל כרטיס הנחיות ובו הסבר על רעיון הגבורה, הזמנה לשיחה על מהי גבורה 
עבורם והנחיות ליצירה. חשוב להנחות את המבוגרים לשלב את הדיונים במהלך היצירה ולא 

להקדיש את רוב הזמן לשיחה כדי לא לעייף.



הכנה וציוד נדרש

כרטיסיות הנחיה  .1

מיהו גיבור/ ה בעיניכם?
גבורת המכבים בחנוכה היא גבורה של מעטים מול רבים, ומסירות נפש למען חירות פיזית ורוחנית. אולם במסורת 

היהודית ישנן עוד תפיסות של גבורה.
"בן זומא אומר: איזהו גיבור? הכובש את יצרו. ]...[ וכל הכובש את יצרו מעלין עליו כאילו כבש עיר מלאה 

גיבורים" )אבות דרבי נתן, נוסח א פרק כג, א(

חשיבה ותכנון:
אילו סוגי גבורה מציעים לנו סיפור חנוכה והמקור מאבות דרבי נתן?

איזה סוג של גבורה מדבר אליכם?
מיהו בעיניכם גיבור/ה בימינו? מדוע? 

אילו מאפיינים מיוחדים יש לו? 
על מה הוא חושב? מה היא עושה? איך הוא מדבר? על מה היא מתגברת? מהם הערכים החשובים לו? איך היא 

אמורה להיראות?

יצירה:
בחרו נציג/ה מהקבוצה )ילד או מבוגר על פי הגיבור שנבחר(  .1

2.  הנציג/ה ישכב על גיליון נייר גדול והאחרים יציירו את קווי המתאר של גופו.
3.  עצבו יחד את דמות הגיבור/ה ע"י ציור, צביעה והדבקה של הלבוש שלו, אביזרים וסמלים חיצונים המאפיינים 

אותו / אותה. חשבו כיצד מה שחשבתם יבוא לידי ביטוי ביצירה.

2.  גליל נייר גדול או גיליונות נייר גדולים )מומלץ לבקש מאדריכלים או מהנדסי בניין גיליונות גדולים של תכניות בנייה( 
3.  חומרי יצירה שונים – מגזינים, ניירות צבעוניים, דבק, טושים, קלפים ישנים, חומרי מחזור שונים ועוד.

בסיום יציגו הקבוצות השונות את הגיבורים לשאר המשתתפים, מומלץ לצלם את היצירות ולשלוח לכל חברי המושב 
להתרשמות ולשיתוף.


