שמונת ימי האור – הספירה לאחור
חוויה מקדימה לקראת חג החנוכה
כיצד מדליקים את הנרות בחנוכיה?

בית שמאי אומרים" :יום ראשון מדליק שמונה ,מכאן ואילך פוחת והולך".
ובית הלל אומרים" :יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך מוסיף והולך".
מתוך תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף כ"א עמוד ב'.
חג החנוכה צבעוני ,שמח ,מרובה בשירים ,משחקים ,טעמים ואירועים.
"שמונת ימי האור" זו הצעה לחוויה מקדימה ,ליצירת אווירה ובניית תכונה והתרגשות לקראת חג החנוכה.
'שמונת ימי האור' יתחילו כמנהג בית שמאי – בספירה לאחור ,מן השמיני ועד לאחד ,המסמלת את מספר הימים
שנותרו לנו עד היום הראשון לחג .הם יתחברו לבית הלל – אותה הלכה על פיה מדליקים נרות בימינו אנו ,מן האחד ועד
לשמיני.
ימים אלה מזמנים מגוון הפעלות לקבוצות ולחצר הפנימייה ,להעשרה בעולמות תוכן ולהבניית אווירת החג  .נוכל לייצר
שותפויות ולקרב בין צוות וילדים מקבוצות שונות ,סביב משימות ופעילויות משותפות.
לקראת הפעילות:
הכינו לוח גדול ובולט לעין עליו חנוכייה עם נרות צבעוניים .בכל יום הורידו נר.
ללוח ניתן כותרת :שמונת ימי האור  -הספירה לאחור( .נספח)
תנו שם מעניין ומסקרן לכל יום והפעילות שתתרחש בו.
הציבו את הלוח במרכז הפנימייה.
מהלך הפעילות:
בכל יום נקיים פעילות מסוג אחד :חידון ,הכנת לביבות ,חפש את המטמון ,הכנת חנוכיות
מחומרים ממוחזרים ,תחרויות סביבונים בחצר ,הכנת נרות צבעוניים ועוד.
הצעות נוספות מפי צוות המשתלמים:








פעילות מונית הכסף (מצורפת באתר) ניתן לקיים בזמן אמת ,רכב מהפנימייה נוסע ואוסף חניכים .החידון
מתקיים ברכב ומשודר בשידור חי באמצעות סקייפ למועדון מרכזי ובו כל חניכי הפנימיה.
משחק המטבעות -להחביא מטבעות שוקולד בפנימייה ,הילד\ קבוצה שמצא\ו את מרבית המטבעות מקבל
פרס.
מצעד עששיות -יוצרים עששיות מצנצנות ממוחזרות ,הילדים מקשטים ויוצאים למצעד ביישוב.
מירוץ הלפיד
פסטיגל -כל קבוצה מכינה הופעה\ קליפ\ ריקוד .צוות שופטים מחליט על המנצח\ים.
משפחנוכה -פעילות הורים וילדים .אפשרות ליצירת חנוכיה מכפות ידיים (של הורה -ילד)
קישוטים נשלפים לחלונות -עשויים מ"דביקי" (ניתן להשיג בחנויות היצירה)

חג שמח מלא באור!

בית הלל ובית שמאי הם שני בתי מדרש שהיו קיימים מהמאה הראשונה לפני הספירה ועד המאה השנייה
אחרי הספירה .בבתי המדרש האלה עסקו בהסברת התורה שבעל-פה .הם מפורסמים במחלוקות שהיו
ביניהם .לרוב היו בית שמאי המחמירים ובית הלל המקלים ,ובדרך כלל נפסקה הלכה לפי בית הלל"
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