
מורן סמואל
נולדה ב-1982

ספורטאית פאראלימפית, 
אלופת העולם (2015), 
ובעלת מדליית ארד 
פאראלימפית (2016) 

בחתירה. היתה שחקנית 
נבחרת ישראל בכדורסל. 

בגיל 24 השתתק פלג גופה 
התחתון, מורן סמואל לא 

ויתרה על העשייה 
הספורטיבית ועל ייצוג 

המדינה והתחילה להתאמן 
בחתירה, בענף זה קיבלה 

מדליית ארד באולימפיאדה 
ותרמה להפצת אור גדול 
בקרב אזרחיות ואזרחי 

ישראל. מורן סמואל מרצה 
במקומות רבים בארץ 

ומעבירה מסרים של שוויון 
וקבלת השונה, אמונה 

בעצמך והפיכת מכשולים 
לאתגרים.

הלן קלר
1880-1968

עוורת חרשת שעוד בילדותה 
התמודדה בדרך ייחודית עם 

מצבה. כאישה בוגרת 
המשיכה ופעלה על אף כל 

הקשיים למען קידום א-נשים 
עם מוגבלות ואוכלוסיות 
מוחלשות אחרות. אישה 

שהיא מודל ליציאה מחושך 
לאור ולהארת דרכן/ם של 

אחרות/ים. 

שרה לוי תנאי
1910-2005

מייסדת להקת ענבל- כלת 
פרס ישראל למחול 1973, 

כוראוגרפית, ומלחינה 
ישראלית, מחנכת ומשוררת. 
בין שיריה השיר "באנו חושך 
לגרש". מילותיה "וכולנו אור 

איתן" משמשות לרוב לתיאור 
העוצמה הקיימת ב"יחד" 

וב"שיתוף הפעולה" והיכולת 
להוביל באמצעותה שינוי.

חנה סנש
1921-1944

חלוצה שהייתה אחת 
ממקימות קיבוץ שדות ים. 
במלחמת העולם השנייה 
התגייסה לצבא הבריטי 

צנחה בהונגרייה ונהרגה. בין 
השירים שכתבה השיר:  

"אשרי הגפרור".
ַאְש�ֵרי ַהַגְּפרּור ֶש�ִנְּש�ַרף

ְוִהִצּית ֶלָהבֹות,
ַאְש�ֵרי ַהְלָּהָבה ֶש�ָבֲּעָרה

ְבִּסְתֵרי ְלָבבֹות.
ַאְש�ֵרי ַהְלָּבבֹות ֶש�ָיְּדעּו

ַלֲחֹדל ְבָּכבֹוד...
ַאְש�ֵרי ַהַגְּפרּור ֶש�ִנְּש�ַרף

ְוִהִצּית ֶלָהבֹות.

להיות אור הנר או המראה המשקפת אותו" אדית וורטון.
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שרה לוי תנאי

חמדה בן יהודה
 1873-1951

הייתה סופרת, עיתונאית, מי 
שהכניסה את המילה- "חנוכייה" 

אל השפה העברית בסוף 
המאה ה19. חמדה ואליעזר 

בן יהודה היו בני זוג ושותפים 
למפעל החייאת השפה 

העברית.

שלומציון המלכה
משושלת החשמונאים, 

המלכה שהצליחה לנווט 
בזהירות בין הכוחות בארץ 
ישראל ולמנוע את כיבוש 
הארץ על ידי הרומאים 

בתקופת שלטונה.

אנה טיכו 
1894-1980

 הייתה אחות, ציירת 
ישראלית וכלת פרס ישראל. 
ידועה בין היתר בציורי עץ 
הזית. תרמה את ביתה ואת 
אוסף האומנות שלה הכולל 

את ציוריה למען תושבי 
ירושלים. ביתה פועל היום 
כשלוחה של מוזאון ישראל 

תחת השם בית טיכו.

"יש שתי דרכים להדליק אור

ראשוןנר

שנינר

שלישינר

מלאלה יוספזאי
נולדה ב-1997

פעילה מגיל 11 למען זכויות 
נשים בפקיסטאן, שם אסרו 

אנשי הטאליבן על בנות 
ללמוד במערכת החינוך. 

בהמשך פעילותה לפתיחת 
החינוך לבנות נורתה בראשה 
והחלימה בדרך נס. כלת פרס 

נובל לשלום לשנת 2014 
והאדם הצעיר-ה ביותר 

שזכה/תה בו אי פעם.
בהקבלה לפך השמן הקטן 
שחולל נס גדול, מלאלה 

יוספזאי מוכיחה שכל ילד/ה 
יכול/ה לשנות עולם.

רביעינר


