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  אביבה עזר, שרה עמיר/  בעקבות הנר

  

  
  :מטרות הפעילות

  

  .י איסו� מידע"הכרת תולדות הנר ע �

  .להשתעשע במשחק לוטו תחרותי �

  

  :אביזרי עזר
  

       חלקי�9 נושאי� שוני� עשויי� כלוח פאזל של  4 � לוחות לוטו גדולי� ב4 �

  ).  חלקי פאזל כבר מוצמדי� ללוח מראש2(           

  .הנר ביהדות: אי�  ארבעת הנוש         

  .   הנר בתרבויות הזרות       

  .   תולדות הנר       

  .     מילו# נר      

   כרטיסיות 9עבור כל לוח . כרטיסיות מידע על כל אחד מנושאי הלוחות �
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  :הכנות למשחק
  

  . תת קבוצות4 �מחלקי� את הקבוצה ל .1

  ושניי� מחלקי הפאזל השייכי�  , כל קבוצה מקבלת לוח לוטו בנושא אחד .2

  .      ללוח

  אות# , ת המידע ומחלקי� לארבע חבילותמערבבי� היטב את כרטיסיו .3

  .ג לוח הנר"ע,       מניחי� ליד כל אות

  

  :מהל� הפעילות

  

  .מסובבי� את הסביבו#

 השייכת לאות שהציג מהחבילה, נלקחת כרטיסיית מידע, לאחר שהסביבו# נפל

  .הסביבו#

  .קוראי� בקול את תוכ# הכרטיסייה

  . את הכרטיסייה להשלמת הפאזלמקבלת, הקבוצה שהמידע שיי% לנושא הלוח שלה

עד שאחת הקבוצות מצליחה להשלי� את הלוח שלה וזוכה , חוזרי� על התהלי%

  .במקו� הראשו#

ממשיכי� לשחק עד לציו# המקו� השני והשלישי בכדי לקבל את מלוא המידע על 

  .כל אחד מנושאי הלוחות

  ,ה תוכח ההתאמ � לאיזה לוח הוא שיי%, במידה ויש מחלוקת לגבי מושג * 

  .   בא� יתאי� חלק הפאזל למקומו

  תציג כל קבוצה את הלוח שלה ותספר מה� הדברי� החדשי� ,  לסיו��

  .  שחבריה למדו מתו% כרטיסי המידע שצברו
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  מילון נר

  ש    ממשהובתוכו פתיל  חלב או סוגי שמ# אחרי�, הועושי שוגליל ע- רנ .1

  .וטישלטקסי� ולק, למאור      

  .המת החעשקי בערב שבת ע� שה מדליקהי נרות שהא�בתשנרות  .2

  החשמונאי� צחו#יזכר נלכה ונת ימי החנורות שמדליקי� בשמנ �הכנונרות ח .3

  . דשקת המיכת בווחנ      

  .נשמתו של אד� שנפטר דליקי� לאזכרתמנר ש �נר נשמה .4

  . בבית המקדש, #נורת הזהב במשכמק תמיד בלנר שהיה דו  �נר תמיד .5

  .ולגד אד� לכרו# שיבת זצ� ולילה ליד ממק יוללפיד שדו  או              נר         

  .פמוט לשי� בו נר  �בית נר .6

  .ו לֹא יסורניו אד� נוהג וממפעקרו# של :רושויפש יטויב  �ולנר לרג .7

  .א דבר מהו. למצתאמה :שפירושוטוי יב  �רותנש ביפוח .8

  .ברכה לאריכות ימי� לאד� נער.  �רו יאירנ .9

  

  הדותהנר בי

  /.ורת בית המקדשמנ.  1

   .יהיכוחנ.  2

  .נר חרס.  3

  ,י�נשבעת המי, ודשכלי ק: טרו סמלי�ידומי� עק� היאת הנרות היהודי.  4

  .לבי� ואתרוגי�ול     

  יה הדולקת מניחי� על אד# החלו# או ליד פתח הבית בכדי לפרס� וכיאת החנ.  5

  .את דבר הנס ברבי�     

  .�" הרמביהכה הוי הדלקת נרות חנני שקבע את דימ.  6

   נרות כלל אלא שמונה פתילי� טבולי� במכלי ודומי� לֹא היקה הוכנרות החנ.  7

  .מ# ש    

  .בה אחדו� בגולה להיות כייוכעל הנרות בחנ.  8

  כי האר. שפעה בעצי , לבדבת שמ# זית ובנר תלמוד השתמשווהנה שבימי המ.  9

  .   זית  
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  ולםהנר בתרבויות הע

  שמ# מפיקי� שמפרותיו" גְני' ִצל0": הנקראחד ו ע. מיגדל בסי#.  1

  . לתעשיית הנרות המשמש     

  דלק כחומר משמשי� המיובשי� שאגוזיו" הנרות אגוז "הנקרא ע. גדל ביפ#.  2

  .  ור%בהיר אור ומפי. לאט הבוער     

   בעצ� הנר. תרביו מוזר בנר משתמשי�, השקט האוקיינוס באזור� יהאינדיאנ.  3

    בחגי�. זנבו קצה ת אומדליקי� מיבשי� אותו,  אולק#ששמו שמ# דג הוא     

  .   בו זמניתה ומדליקי� ז בצד אולק# זה דגי 8 חוט על שוזרי�האינדיאני�      

  . העול� תרבויות בכל דתיי� ופולחני�סי� ק לטמשמש הנר.  4

  .הקישוט ואומנות ותמתרב כחלק בעול� כיו� מוכרת הנרות תעשיית.  5

  .רעות רוחות לגרש על מנת בנרות משתמשי� הטיבטי�.  6

   ליצירת ובזפת ודגי� חיות בשמ# שהשתמשו שבטי� חיו הקרי� הצפו# באזורי.  7

  .נרות    

  .הבוער הנר את ריח להעשיר ותמציות בתבליני� משתמשי� בהודו.  8

  , היו� שבבוא אמונה ו%מת נרות מתיה� ע� ת אקוברי� היו האינקה שבטי.  9

  .לעול� חזרה דרכ� יאירו את הנרות, לתחייה המתי� כשיקומו    
  

  

  תולדות הנר

  .למאור בנרות להשתמש נהגו והחשמל הגז המצאתעד .  1

  .ולקישוט דתיי� לטקסי� בעיקר הנרות משמשי� החשמל המצאת מאז.  2

  .שנה 4000 לפני בארצנו הופיע הראשו# השמ#נר .  3

  . והדליקוזי� ו אובשמ# טבל חתיכת ע. אלמוניני ו יוכאשר נוצר הראשו# רהנ.  4

  .בד ובפתילי סו� בקני הע. חתיכות הוחלפו יותר מאוחר    

   דבורי� מדונג הראשוני� הנרות נוצרו) הרומאי� בתקופת (שנה 2000 �י כנלפ.  5

  .דבש בחלת המצוי    

   של הפתילי� בדליי� של חוזרתה י טביל" עמייצרי� היו הראשוני� הנרותאת .  6

  . מות% דונג    

   לייצר המסוגלות חדישות מכונותי "ע, חרושת בבתי הנרות מיוצרי� כיו�.  7

  .לשעה נרות 1200     

   המשמש,  פרפי#שמ# ולהפיק נפט לזקק, אנגלי מדע אישליח צ ה1854 בשנת.  8

  .היו�ד ע נרות לייצור עיקרי כחומר    

     השיאי� אי פע� ונכנס לספר שיוצר בעול� ביותר הגדול נרה של גובהו.  9

 .בפריז שנערכה עולמית בתערוכה 1900 �בשנת היה זה . מטר12 היה � גינסשל     


