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רציונל

פרסום הנס הוא אחד הציוויים הבולטים בחנוכה, ועל כן את החנוכייה נהוג להדליק ליד חלון או אפילו 
מחוץ לבית, כדי שהעוברים ושבים יוכלו לראות אותה ולהיזכר בנס שאותו אנו חוגגים. בפעילות זו נזמין 
את משפחות המושב לשאול את עצמן, איזה נס הן היו רוצות לפרסם וכיצד אפשר לעשות זאת. כל 

משפחה מוזמנת לספר את 'הסיפור שלה' לכלל חברי המושב, בדרך יצירתית.
'תחרות חלונות חנוכה' בין משפחות המושב. כל משפחה תקשט את אחד  במסגרת הפעילות נערוך 
מחלונות ביתה הפונה לרחוב, זה שלידו היא מדליקה את נרות החנוכה. הקישוט יביא לידי ביטוי רעיון, 

סיפור או ערך שאותו המשפחה תבחר לפרסם.
במועד שייקבע מראש יתקיים סיור בין החלונות המקושטים, וחבר שופטים יבחר את החלון המנצח, על 

פי קריטריונים אסטטיים ותוכניים.
אפשרות נוספת לא תחרותית: כל משפחה תצלם את החלון שלה ותשלח אותו בפייסבוק או בווטסאפ 

המושבי, בצירוף כותרת לתמונה או סיפור קצר. אפשר גם לאסוף את ה'חלונות' באופן מרוכז דרך המזכירות.

חלונות מאירים | תחרות משפחות יצירתית

הכנה והסבר

כל משפחה תקבל הזמנה לקחת חלק בפעילות. ההזמנה תכלול הסבר על התכנית וכרטיסייה לדיון:

מהו נס?
בחנוכה אנו חוגגים את הנס של ניצחון המכבים על היוונים ושל פך השמן הקטן שהספיק להדליק 
את מנורת בית המקדש במשך שמונה ימים. בחג זה מדליקים מדי ערב נרות בחנוכייה הסמוכה 

לחלון או מחוץ לדלת, כדי לפרסם את הנס שקרה לפני אלפי שנים.
זו הזדמנות טובה לשאול את עצמנו – מהו נס, ואיזה נס או סיפור שקרה לנו גם אנו רוצים לפרסם?

אתם מוזמנים לחשוב יחד במשפחה:
מהו נס עבורכם?

כיצד אתם מבינים את סיפור נס פך השמן של חנוכה? האם תוכלו לתת לו פרשנות משלכם? 
האם גם לכם או לקרוביכם התרחש דבר-מה שנחשב בעיניכם כ'נס'? האם יש סיפור שחשוב לכם 

לספר ולפרסם? - סיפור 'נסי' או סיפור בעל משמעות משפחתית הקשורה לחנוכה ולערכיו.

לאחר הדיון המשפחתי, חשבו כיצד תוכלו לבטא את הרעיונות, המחשבות או הסיפורים שלכם 
בקישוט החלון המאיר שלכם – החלון שלידו תדליקו את החנוכייה. 

אילו ציורים / אלמנטים / סמלים / סממנים יעטרו את החלון ויספרו את הרעיונות שלכם על 
נסים וסיפורים? 



התחרות

במועד שייקבע מראש יתקיים סיור בין בתי המושב. ליד כל בית יציגו בני הבית את החלון שלהם והשופטים 
ינקדו. אם מזג האוויר אינו מאפשר זאת, אפשר לבקש מכל משפחה לצלם את החלון שלה ולשלוח בקבוצה.

מומלץ להעניק פרס סמלי למשפחה הזוכה.

ציוד נדרש

כרטיסיות הנחיה לכל משפחה
חומרי יצירה

שופטים  חבר  לבחור  לשכוח  לא 
ולנסח קריטריונים לבחירה

ארגון נוסף

מומלץ להתחיל את ההכנות לפעילות זו מוקדם למדי כדי לאפשר למשפחות להתארגן.
ניתן לפתוח בפעילות משותפת במועדון, שבה יוזמנו המשתתפים ליצור במשותף, בעזרת אנשי מלאכת 

יד מוכשרים מתוך הקהילה.
לשיקולכם האם לספק את החומרים הנדרשים )בריסטולים, ניירות צבעוניים ושקופים, מדבקות חלון ועוד(


