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תסריט חנוכה
פעילות מבצעים בגני ילדים

מטרות:
ילדי הגן ימנו את הניסים שאירעו  בחג החנוכה.

ילדי הגן ימצאו את הקשר בין האמונה בה' לבין הניסים.

ילדי הגן יכירו את מצוות הדלקת החנוכיה ויתארו את הסיבות להדלקתה. 

שחקנים:
5 שחקנים – ארבעה נרות, שהופכים בהמשך לדמויות מן העבר, וילד הווה.

תלבושות:
4 כתרים של להבות לנרות

כובע אחד לילד

תלבושת למכבי

תלבושת ליווני

תלבושת לילד יהודי מפעם.

אביזרים נוספים:
סידור, נר להדלקה.

הילד נכנס, הוא נראה טרוד בהכנות להדלקת החנוכיה. הילד מחזיק ביד פרוספקט לחנוכה וגפרורים. ברקע שיר של 
חנוכה והילד מצטרף בזמזום ומחפש ומחפש.

ילד: איפה הנרות? אני לא מאמין, לפני רגע הם היו כאן וכבר נעלמו. איפה ה-  

הי חברה, מה אתם עושים כאן? באתם להצטרף אלי להדלקה? איזה יופי! אני כל כך שמח בכל אורח. היום הוא היום 
השלישי לחנוכה וביום הזה נדליק שלושה נרות ועוד שמש. רק... אני לא יודע איפה הנרות שלי. רוצים לעזור לי לקרוא 

להם?

)מחכים לתשובת הילדים(

לנרות שלי קוראים בעזרת שיר שהם אוהבים,

זה שיר שעוזר לגרש את שחור

ועושה לנו חג מלא באור.

רוצים ללמוד את השיר?



)מחכים לתשובת הילדים(

אני לא שומע, אתם רוצים?

פזמון הניסים.... 

חנוכיה )עושים צורת חנוכיה עם הידיים, 8 אצבעות עומדות והאגודלים כמו ַשַמש(

ניצבת כאן )מסמנים כאן עם האצבע(

מספרת לכולם )מסמנים על כל הילדים מסביב עם היד(

וכל נר לנו לוחש )אצבע על הפה בתנועה של שקט(

על נס שהתרחש )לפתוח ידיים בעיגולים גדולים(

ארבעת הנרות נכנסים תוך כדי שירה ומצטרפים לתנועות 

מסדר את שלושת ה"נרות" אחד ליד השני ועוזר לשמש לעלות על הכסא.

ילד:

אמא לי תמיד אומרת

שהחנוכיה היא מספרת

ואם נהיה בשקט

ונאזין היטב

נשמע סיפור נפלא

שכל אחד אוהב

כי כל נר לנו לוחש

על נס נפלא שהתרחש

שהתרחש לפני שנים

עם מכבים ויוונים.

ומי יתחיל ללחוש ראשון

על נס גדול, של ניצחון?

מנגינה דרמטית נר א' מתקדם קדימה, מוריד את הלהבה ושם כובע של יווני

נר א':

אני איני נר של סתם,

אני נר שכבר נלחם.

יווני הייתי ונלחמתי עם כל הויינים

ביהודים המעטים.

לנו היו פילים גדולים

היו לנו כלי מלחמה,



ליהודים, כלום לא היה

היתה להם רק אמונה.

ומי אתם חושבים ניצח?

הפילים החרבות?

החיילים הרבים? המרכבות?

לא, לא, לא ניצחו היוונים

שם היו ניסים גדולים

ההמעטים ניצחו רבים.

במלחמה ניצחו- המכבים/היהודים

המכבים לא נחו, לא ויתרו

השם עזר, והם ניצחו!

)נר א' חוזר למקומו( 

ילד:

זהו נס גדול! נצחון האור על חשיכה

על הנס נודה ביחד, את השיר נשיר בשמחה

פזמון הניסים.... 

חנוכיה )עושים צורת חנוכיה עם הידיים, 8 אצבעות עומדות והאגודלים כמו ַשַמש(

ניצבת כאן )מסמנים כאן עם האצבע(

מספרת לכולם )מסמנים על כל הילדים מסביב עם היד(

וכל נר לנו לוחש )אצבע על הפה בתנועה של שקט(

על נס שהתרחש )לפתוח ידיים בעיגולים גדולים(

מנגינה דרמטית, נר ב' מתקדם. 

נר ב':

ואני, נראה לכם נר רגיל?

אתם טועים ידידיי

סיפור של נס נפלא,

הבאתי בידיי

)נר ב' מוריד את הכתר ושם כובע של ילד יהודי(

יודעים אתם אתם על אף גזרות היוונים

בתוך המערות ישבנו הילדים היהודים.

ש.... )עובר ללחישה( שם בתוך המערה,



ישבנו ולמדנו תורה.

לא פחדנו מהגזרות

ולא מהיוונים

ושהם הגיעו בלבלנו אותם ושיחקנו ב....

סביבונים!

ילד:

איזה יופי, איזה ילדים, איזו גבורה

היהודים לא פחדו מהגזירה

המשיכו לקיים מצוות

בתוך המערה

זהו נס גדול! נצחון האור על חשיכה

על הנס נודה ביחד, את השיר נשיר בשמחה

פזמון הניסים....

חנוכיה )עושים צורת חנוכיה עם הידיים, 8 אצבעות עומדות והאגודלים כמו ַשַמש(

ניצבת כאן )מסמנים כאן עם האצבע(

מספרת לכולם )מסמנים על כל הילדים מסביב עם היד(

וכל נר לנו לוחש )אצבע על הפה בתנועה של שקט(

על נס שהתרחש )לפתוח ידיים בעיגולים גדולים(

)נר ג' מתקדם קדימה, מחליף את כובעו למכבי(

נר ג':

הנסים לא נגמרו במלחמה,

שם זה רק התחיל,

אחרי המלחמה נכנסנו למקדש

בשמחה וגיל

אך אויה, מה שם גילינו?

הם עשו מעשה נורא - היוונים,

בזמן המלחמה הם נכנסו למקדש,

וטימאו את כל השמנים.

לא נשאר שמן קדוש להדליק את המנורה במקדש

והשמחה הגדולה על הניצחון הפכה לעצב של ממש.



הסתובבנו וחיפשנו ומצאנו כד, בכלל לא גדול

היה בו שמן שמספיק ליום בסך הכל.

אז הדלקנו ודאגנו מה יהיה מחר??

ומחר? איזה נס!! הכד מלא נשאר

שוב המנורה וכך שמונה ימים

נס גדול עשה ה' לכל היהודים.

)נר ג' חוזר למקומו(

ילד:

איזה נס עשה ה' לכל היהודים

מכד קטן הספיק השמן לשמונה ימים

זהו נס גדול! נצחון האור על חשיכה

על הנס נודה ביחד, את השיר נשיר בשמחה

פזמון הניסים....

חנוכיה )עושים צורת חנוכיה עם הידיים, 8 אצבעות עומדות והאגודלים כמו ַשַמש(

ניצבת כאן )מסמנים כאן עם האצבע(

מספרת לכולם )מסמנים על כל הילדים מסביב עם היד(

וכל נר לנו לוחש )אצבע על הפה בתנועה של שקט(

על נס שהתרחש )לפתוח ידיים בעיגולים גדולים(

שמש: 

אני שמש, גבוה מכל הנרות

ואני כאן כדי להזכיר לכולם

את הניסים והנפלאות שעשה לנו בורא עולם,

ויש לי חידה ילדים חביבים,

אני שואל – אתם עונים.

אותה מניחים בפתח או על החלון,

מפרסמת את הנס למבוגר גם לילדון.

בה משתמשים שמונה ימים

בכל שנה מחדש



היא מזכירה לנו את הניסים

שקרו אז במקדש

שמונה קנים ובכל יום מוסיפים בה נר

נר שעל ניסים ונפלאות הוא מספר

מי היא זו החביבה

שמקיימים בה את המצווה?

)להשאיר זמן לענות(

נכון מאד! זוהי החנוכיה.

ילד:

ועכשיו נראה לי שאפשר כבר להתחיל

במצוות ההדלקה בשמחה וגיל.

בואו ונשיר ביחד לחנוכיה

את השיר שכבר למדנו על נרות החנוכה.

פזמון הניסים....

חנוכיה )עושים צורת חנוכיה עם הידיים, 8 אצבעות עומדות והאגודלים כמו ַשַמש(

ניצבת כאן )מסמנים כאן עם האצבע(

מספרת לכולם )מסמנים על כל הילדים מסביב עם היד(

וכל נר לנו לוחש )אצבע על הפה בתנועה של שקט(

על נס שהתרחש )לפתוח ידיים בעיגולים גדולים(

)תוך כדי הנרות מסתדרים בשורה ישרה, השמש על הכסא הילד עומד עם נר קטן- לשיקולכם אם דלוק או לא- ועם סידור ביד.(

ילד: )במנגינה(

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה )כל הנרות עונים יחד אמן(.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה )כל הנרות עונים יחד אמן(.

כולם שרים יחד על הניסים/ הנרות הללו


