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שמן - סופגניות - מאכלי חלב - סביבונים - דמי חנוכה

חנוכה וחינוך

במקום  היוונים  ערכי  את  היהודית  האוכלוסייה  על  לכפות  נחושים  היו  היוונים  של  הכיבוש  כוחות 

הערכים והמצוות של התורה הקדושה. לרוע המזל הם נחלו הצלחה לא מעטה ורבים התייוונו. אחרי 

תבוסת היוונים היה צורך להנחיל מחדש את ערכי התורה לחלק גדול מהאוכלוסייה. זהו אחד הקשרים 

שבין חנוכה לחינוך.

זה הזמן ליהיות

הרי אנו עומדים עתה ימים ספורים לפני חנוכה – ובכן, דובר קודם על "צבאות השם" לילדי ישראל – הבנים 
והבנות שלפני בר מצוה ובת מצוה – שמזמן לזמן יש לכנס אותם ולעוררם בכל עניני יהדות, החל מלימוד 
התורה וקיום מצוותיה בפועל, כולל "ואהבת לרעך כמוך" – שישפיעו על חבריהם, והילדות על חברותיהן, 

וימשכו גם אותם ל"צבאות השם". 

והרי זהו זמן מיוחד ביותר, שכן, כפי שאנו רואים במנהג ישראל בקשר לחנוכה, נהוגים אז ענינים מיוחדים, 
ענינים של יהדות וענינים של שמחה, השייכים לילדים קטנים.

נהוג היה לערוך מסיבה, כידוע – וכבר הודפסו הדברים בשיחות 
– אצל רבותינו נשיאינו, עבור ילדיהם, באחד מלילות החנוכה.

ענין  החנוכה,  דמי  ענין  בכללות,  הם,  המיוחדים  והמנהגים 
ה"סביבון" וענין של "הצגות" – להתחפש ולהציג את החשמונאים 
וכו׳ – ככל פרטי מנהגי ישראל, בכל מקום ומקום לפי ענינו, 
אשר הצד השוה שבהם והנקודה הפנימית שלהן – לחזק ולבטא 
בגלוי יותר את הקשר שבכל אחד ואחד מהילדים ליהדות, דבר 
אחת  וזו  ולמורות,  ולמורים  להוריהם  גם  יותר  אותם  שיקשר 
הדרכים למעט את העדר השלום בין דור לדור, ולהביא לקיום 
ההפך מכך – "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". 

)משיחת פרשת מקץ(.

ימי חנוכה

ללמד  כדי  חנוכה  דמי   – מעות  לילדים  להעניק  נאה  מנהג 

אותם להרבות בצדקה ובמעשים טובים ובשביל להוסיף לחגיגיות החג. רבי משה בן מימון, הרמב"ם, 

עד  טובים  מעשים  לעשות  לעודדו  כדי  לילד  לתת  שיש  ובתמריצים  בפרסים  השימוש  בחשיבות  דן 

את  לשפר  לילד  תמריץ  מעין  לעתים  מהווים  חנוכה  דמי  תמורה.  ללא  גם  לעשותם  וילמד  שיתבגר 

התנהגותו. אך למעשה יש סיבה עמוקה יותר למנהג עתיק יומין זה. ברשימותיו על אירועי החנוכה 

הרוחני,  הרכוש  אל  שפלשו  כפי  בדיוק  ישראל.  רכוש  על  ידיהם  את  שמו  היוונים  כי  הרמב"ם  מציין 

שהיהודים  רצו  הם  היהודי.  העם  של  הגשמי  לרכוש  שלהם  האידיאלים  את  להחדיר  ביקשו  היוונים 

ישתמשו בכספם למטרות אנוכיות וטמאות בלבד, ולא בעבור עיסוקים רוחניים. לפיכך דמי החנוכה 

מסמלים את החירות ואת החופש שלנו להשתמש בעושר חומרי וגשמי למטרות רוחניות וטהורות.

את דמי החנוכה אפשר לתת בכל עת במהלך חג החנוכה )חוץ מאשר בשבת(. יש הנוהגים לתת דמי 

חנוכה בכל ערב מערבי חג החנוכה. מנהג חב"ד להעניק דמי חנוכה בכל ערב לילדים ולמבוגרים וסכום 

גדול יותר בערב הרביעי או החמישי.
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מטרות תוכן

הילדים ייחשפו למנהגי החנוכה ולמשמעותם בדרך חווייתית ומהנה. 

מושגים

סביבון 

סופגנייה

דמי חנוכה

יעיים התפתחותיים ויישומם בהצעות הפעילות לגן

הצעות לפעילות בגן

י-יי-ייעדים התפתחותייםתחום

ידע על אותיות - הכרת הקשר בין אות לצליל שלה. 

זיהוי צליל פותח במיוחד במילים המתחילות עם האות ס'.

מדידה והערכה: גודל 

העתקה מדגם 

השוואת משך זמן בעזרת אומדן חזותי

עד 8 הוספת כמויות

שכלול תפקודי אצבעות

חיזוק חגורת כתפיים ושיווי משקל 

שמירה על שיווי משקל תוך כדי תנועה
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מנהג הסביבון

של  גזירותיו  למרות  התורה  מלימוד  להפסיק  לא  כדי  במערה  שהתחבאו  היהודים  על  תספר  הגננת 

אנטיוכוס הרשע. כשבאו חיילם יוונים הם מיד הוציאו סביבונים ושיחקו בהם. 

על הסביבון נמצאות האותיות נ.ג.ה.פ – נס גדול היה פה. אותיות אלה מסמלות את הנס הגדול שחוו 

היהודים ואת הרצון לזכור אותו. בחו"ל כתוב על הסביבון נ.ג.ה.ש )שם, בארץ ישראל( ויש הנוהגים כך 

עד היום. הכוונה במילה שם - בבית המקדש )וכך מנהג חב"ד(.

הצעה לפעילות

לימוד תורה. כאשר הגננת  יציגו  'תורה' הילדים  יקבל סביבון. כאשר הגננת תגיד  ילד  כל   :4–3 גילאי 

יפסיקו מיד לשחק  'תורה' הילדים  יסובבו את הסביבון. כשהגננת תגיד שוב  – הילדים  'יוונים'  תגיד 

בסביבונים ויחזרו להציג לימוד תורה וחוזר חלילה.

גילאי 5–6: כל ילד מקבל סביבון ומסובב עד שנעצר. נספור יחד )או נמנה אחראי שיספור( את מספר 

הסביבונים שנפלו על כל אות. למשל - חמישה סביבונים נפלו על האות נ, שישה סביבונים נפלו על 

האות פ וכו'.

מנהג לאכול מאכלי חלב

הגננת תספר על יהודית בתו של מתתיהו כהן גדול שהלכה אל ההגמון היווני הולופרנס. היא השקתה 

דרכה, הוציאה  לה' שיצליח  מיד נשאה תפילה  ונרדם.  מאד  והוא התעייף  ובגבינה שמנה  ביין  אותו 

היום  למחרת  שהתכוון  הולופרנס  של  ראשו  את  וערפה  החשמונאים  אחיה  לה  שנתנו  החרב  את 

בבוקר  להעירו  שבאו  הולופרנס  של  וחייליו  משפחתה,  אל  חזרה  היא  צבאו.  עם  לירושלים  להיכנס 

מצאו את ההגמון מת. הם נבהלו בהלה גדולה ונסו על נפשם. בירושלים מעבר לחומה, שמחו היהודים 

שתפילתם התקבלה וה' הצליח את דרכה של יהודית לנקום באויב רשע זה! לכן אנו מודים לה' על כך 

ונוהגים לאכול בימי החנוכה מאכלי חלב.

וכדומה.  ספגטי  גבינה,  חלב,  כמו  שונות  מזון  ועטיפות  למצרכים  סל  תביא  הגננת  לפעילות:  הצעה 

הילדים יכניסו לתוך הסל מאכלי חלב. הגננת תוסיף ותשאל אלו מאכלי חלב הם מכירים?

מנהג לאכול מאכלים שטוגנו בשמן כדוגמת סופגניות ולביבות:

הגננת תשאל את הילדים מתי הזכרנו את השמן בסיפור החנוכה. הילדים יענו שהחשמונאים מצאו 

כד קטן של שמן שהספיק להדלקת המנורה רק ליום אחד ונעשה נס ומעט השמן שהיה בו הספיק 

לשמונה ימים. לכן אנו נוהגים לאכול מאכלים המטוגנים בשמן. 

מאכלים  של  ציורים  יניחו  והילדים  ידית  עם  חישוק  או  גדול  מחבת  של  ציור  תביא  הגננת  פעילות: 

מטוגנים )סופגניה, חביתה, שניצל, לביבות...( בעזרת תרווד.

מנהג מעות חנוכה:

לאחותו  ומסביר  טיגנה  שאמא  מהסופגניות  אוכל  החנוכה,  נרות  על  שמביט  יוסי  על  תספר  הגננת 

הקטנה כיצד מסובבים סביבון. אבא ניגש אליו ונותן לו 3 מעות. הגננת תעצור ותשאל מי יודע מהן 

3 מטבעות.  ליוסי  נתן  'דמים'. אבא  גם  והן מכונות  לילדים שמעות הן מטבעות  מעות? היא תסביר 

מדוע? הילדים ינסו להעלות השערות והגננת תסכם: מנהג נוסף של חנוכה הוא לתת לילדים מעות 

חנוכה, 'דמי חנוכה'. הגננת תוסיף כי הרבי הורה לשמח את הילדים בחג החנוכה ולתת להם דמי חנוכה. 

דמי החנוכה נועדו גם לחנך את הילדים לנתינת צדקה. 

פעילות: הגננת תחלק דיסקים או מטבעות והילדים ירקדו לצלילי מנגינות חנוכה. כשהמנגינה תיפסק 

הגננת תכריז מספר )למשל 3( ורק מספר הילדים שהוכרז יכניסו את המטבע שלהם לקופת הצדקה 

)משחק זריזות וחיזוק המנייה(.

שיחה ופעילות בעקבותיה - מנהגי החנוכה 
י-יי-י



104

הקניית המושג 'כוח התנועה' 

הסביבון לא יכול לעמוד לבד אלא כאשר אנו מסובבים אותו בלי הפסקה. כוח זה נקרא כוח התנועה 

)הגננת תדגים גם חרוז מושחל על חוט ותסובב את החוט באוויר(. כוח התנועה פירושו שהתנועה 

אם  הדלת.  את  דחפנו  למשל:  התנועה.  נפסקת   - נפסק  הכוח  כאשר  הפעיל.  שמישהו  מכוח  נוצרת 

מהכוח  נוצר  הסביבון  סיבוב  גם  באמצע.  תיעצר  היא  קלות  דחפנו  אם  תיסגר.  היא  רב  כוח  הפעלנו 

המסובב.

גם אופנוע ואופניים אינם יכולים לעמוד ללא מעצור אלא אם כן הם נוסעים. וגם... כדור הארץ שלנו 

שתמיד מסתובב מכוחו של הקב"ה )ה' "מחזיק" אותו באוויר ואין הוא עומד על משהו אך הוא תמיד 

בתנועה(.

פעילות בקבוצות - תנועת הסביבון
י-י

החושים שלי בחנוכה.

הגננת תביא ציורים של איברי החושים: אף, לשון, יד, עין ואוזן ותשאל כל איבר כיצד נשתמש בחוש 

שלו בחנוכה?

נקבל מעות חנוכה ונסובב סביבון )מישוש(; נריח את ריח הטיגון )ריח(; נטעם סופגניות וריבה מתוקה 

)טעם(; נראה את השלהבות המרצדות )ראייה(; נשמע את שירי החג ואת ברכות ההדלקה )שמיעה(. 

הגננת יכולה לכתוב את רעיונות הילדים.

פעילות מיעית לגיל הרךח החושים
י-יי-י

פעילות חווייתית: מנהג לאכול מאכלי שמן: . 1

נכין לביבות על פי מתכון:

לתת לילדים לקלף קישואים או תפוחי אדמה, לגרר במגרדת, לנפות קמח והסייעת תטגן להם לביבות 

מעשה ידיהם! הילדים אוהבים ומתלהבים מכך מאד. 

הגננת מפעילה רק שולחן אחד ובכל פעם מתחלפת קבוצת ילדים והפעולה. ) גן מנפים קמח,  גן 

מקלפים תפוחי אדמה ו -  גן מגרדים אותם(. בהכנת לביבות ישנו שיתוף פעולה מלא של הילדים מה 

שלא כן בהכנת הסופגניות.

דמי חנוכה - אפשר להכין אריזה עם מטבע על מנת שהילד יחלק דמי חנוכה למישהו אחר מבני . 2

המשפחה או לידידים וחברים שלו.

העיקר הוא המעשהח הכנת לביבות
י-יי-י

שירים   - לי  חג  )מתוך:  נאור  לאה  מאת  ריבה'  אהבה  שלא  בסופגנייה  'מעשה  הסיפור  של  המחזה 

וסיפורים(

סיפור בהמחזהח הסופגנייה שלא אהבה ריבה 
י-יי-י
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יצירה חווייתית: מטבע שוקולד בעיצוב הילדים:. 1

מהלך העבודה: הילדים יקבלו חמרן ועליו יחרטו עם גפרור את שמם או ציור של חנוכה כיד הדמיון 

הטובה עליהם. הגננת תרים את השוליים של החמרן בעזרת כוס קטנה כך שתתקבל תבנית מעוגלת. 

אל התבנית תיצוק הגננת שוקולד מומס. כשהשוקולד יתקשה תעטוף את "מטבע השוקולד" שהתקבל 

בשוליים העודפות. 

אבנים, . 2 כגון  קישוט  אביזרי  גם  לילדים  תיתן  הגננת  מלח.  בצק  או  חמרן  באמצעות  כיור  כדים: 

חריטת טקסטורה בגפרור על החימר ועוד.

חומרים:. 3 במגוון  הגליל  את  יעטפו  הילדים  טואלט:  נייר  מגליל  חנוכה  למעות  קופסה   הכנת 

כך  וכד'(. בסוף הגננת תקפל את שולי הגליל משני הצדדים  / שאריות טפטים  / קרפים  )גואש 

שתיווצר קופסה סגורה. הילדים יוכלו להוסיף כיתוב: 'מעות חנוכה' או 'דמי חנוכה'.

טכניקות ליצירה חווייתית 
י-י

הנעת הילדים בצורה סיבובית:

גדול, שמן, עייף,  זריז, קטן,  ינועו כסביבונים על רגל אחת לפי תיאורי הגננת: סביבון איטי,  הילדים 

קופץ וכו'.

שיווי משקל וחיקוי הסביבון 
י-י

הילדים יקבלו חיתוכים של עיגולים מחומרים שונים )דיסקים, קרטון גלי, קרטון ביצוע( ומגוון חומרים 

להדבקה ולקישוט מלמעלה. הגננת תוסיף רגל וידית לסביבון )פקק, גפרור...(

טכניקות ליצירהח הכנת סביבונים
י-יי-י

גילאי 3–4:

קערות של סופגניות בסדר עולה מ - 0 עד 10 על ציר 

המספרים.

התאמת סופגנייה גדולה לקערה גדולה וכו'.

גילאי 4–5:

של . 1 דגם  עם  כרטיס  לפי  סביבון  של  דגם  יצירת 

צבעים.

ומהם  וצבע  צורה  של  נתונים  בכרטיס  יקבלו  הילדים 

יבנו דגם של סביבון. 

י-יי-יארגון סביבה חינוכית מרכז חשבון

משחק עם סופגנייה:

הילד יושב על הרצפה כשרגליו צמודות ופרושות לפניו ומגלגל "סופגנייה" )יכולה להיות כדור, גרביים 

מלאות באקרילן או כל דבר אחר( עד לגב הרגל שלו. הוא מרים רגליים ללא ידיים ושומר על שיווי 

משקל - שהסופגנייה לא תיפול מהרגל.

פעילות בתנועהח חיזוק חגורת הכתפיים ושיווי משקל בעזרת אביזר 
י-י

סביבון
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סופגניות, סביבונים או מטבעות בהרכב כמות של 8 קערות או קופסאות דו ממדיות עם סקוצ'ים . 2

ועליהן תרגילים: 4+4 = 4 סביבונים אדומים + 4 סביבונים כחולים. כך גם לגבי הסופגניות והמטבעות.

בהרכב  יהיו  החשבון  משחקי  ולכן  החג,  בהקשר  אותה  מזכירים  או   8 בספרה  נמצאים  אנו  בחנוכה 

הכמות של 8.

הגננת תיתן לילדים ציורים של קערות ועליהן תרגילים בהרכב הכמות 8 לדוגמה: 4+4, 8+0, 6+2 וכד' 

והילד יבחר לפי התרגיל: 4 סביבונים צהובים + 4 סביבונים כחולים וכך בכל הקערות. 

אפשר לשחק את המשחק הזה עם מטבעות או עם סופגניות )עם ריבה ובלי ריבה(.

פעילות נוספת

הילדים ימדדו זמן של סביבונים מסתובבים: 

בעזרת מחיאות כף או ספירה עד 10. . 1

בעזרת השוואה בין שני סביבונים מסתובבים ושימוש במילים 'פחות' ו'יותר' 'מהר ו'לאט' בהקשר . 2

של זמן. 

צמדי חרוזים הקשורים לחנוכה

בגילאי 3–4:

הגננת תראה כרטיסים של חצאי חרוזים ותשלים את החרוז המתאים יחד עם הילדים. במשך הזמן 

הילדים ידעו להשלים את החרוזים לבד.

בגילאי 5–6:

הגננת שואלת: "אבוקה..." והילדים עונים מפרי דמיונם :"חנוכה" , "מתוקה" וכו'. 

חנוכה - אבוקה  

ריבה - מסיבה,  

סביבון - מלפפון...  

רעיונות  נקבל  וכך  המציאו  שהילדים  החרוזים  צמדי  את  סופגנייה  בצורת  כרטיס  על  תכתוב  הגננת 

שהוצאנו מהם.

כמובן, על כל כרטיס ירשום הילד ה"ממציא" את שמו. כך הילדים 'מצלמים' את שם החבר וגם זוכרים 

את החרוזים שהוא אמר. 

ס' בצורת סביבון וסופגנייה.

האות ס' בצורתה מרמזת על מילים של חנוכה המתחילות בה: סופגנייה )עם ריבה באות ס'(, סביבון 

)עם רגל וידית באות ס'(.

גם לנוהגות ללמד את האותיות לפי הסדר אפשר לחרוג ולהכיר את האותיות הקשורות לנושא הנלמד:

 ופגנייה

ארגון סביבה חינוכיתח מרכז אוריינות ומוכנות לקריאה וכתיבה
י-יי-י
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אליפסה: צורת הסופגנייה דומה לכדור אך מאורכת ונמתחת לצדדים כמו ביצה, לחמניה ותפוח אדמה. 

הגננת יכולה להדגים בעזרת חוט או חבל סגירת קו והפיכתו לעיגול. מתיחת העיגול לצדדים תיצור לנו 

אליפסה. הילדים יקבלו חוטים וינסו לחקות את הגננת על הרצפה. לבסוף יאחדו את כל "הסופגניות" 

שהתקבלו לסופגנייה אחת גדולה.

צורהח צורת האליפסה 
י-יי-י

ערבוב צבעים: בעזרת 'ספירלת הצבעים' בסביבון אם נסובב את הצבעים אדום וכחול במהירות והם 

יתערבבו נקבל סגול.

לביצוע אפשר לתת לילדים להתנסות בערבוב צבעי גואש בתוך בקבוק מים קטן, בתוך נרונים או בתוך 

תבנית מאפינס. הילד מערבב צבעים ומתפעל מהצבע החדש שהתקבל.

צבע 
י-י

ס' במילים של חנוכה: . 1

הילדים ימצאו את צליל ס' במילים של חנוכה בהתחלה, באמצע ובסוף. )סיבוב, סוף, סביבון, סופגניה, 

מסתובב, ניסים, אנטיוכוס, הולופרנס(.

מחבת של צלילים: ציור מחבת שעל הידית שלה מוצגת ספרה. למחבת יצמידו הילדים מילים . 2

שמספר הצלילים שלהן זהה לספרה המוצגת על ידית המחבת. 

מילים בנות 2 צלילים: נ-ר, פ-ך, ז-ך, א-ש  

מילים בנות 3 צלילים: ש-מ-ן, ז-י-ת, נ - רו - ת  

מילים בנות 4 צלילים: ח - נו - כ - יה, מ - כ - בי - ם  

מילים בנות 5 צלילים: ש - ל - ה - ב - ת, סו - פ - ג - נ - יה  

אביזרים ועזרי לימוי

אביזרים מסביבת הגן

מטבעות וקופת צדקה  

סביבונים שונים  

נספחים

מתכון להכנת לביבות  

ציורים של מאכלים מטוגנים  

אמצעים מופקים

משחק מופק לכל שכבת גיל:  

לצעירים - סקלת גדלים של קערות ושל סופגניות  

לבוגרים - דגמים של סביבון לפי כרטיס עם דגם של צבעים שונים  

הילדים יקבלו בכרטיס נתונים של צורה ושל צבע ומהם יבנו דגם של סביבון.  
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ינספחים



109
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