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נס חנוכה, חשמונאים

מהות המלחמה

את  היהודי  בעם  להחדיר  בקשו  היוונים  רוחנית.  מלחמה  היתה  ליוונים  ישראל  עם  בין  המלחמה 

תרבותם, תרבות יון, ובכך נלחמו בני חשמונאי.

היוונים לא האמינו בקדושת התורה כחכמה אלוקית. הם הסכימו ללימוד התורה כחכמה פילוסופית 

אך נלחמו ביהודים שלמדו מתוך תחושה וידיעה שלומדים את תורת ה' ומברכים לפני הלימוד "נותן 

התורה".

כמו כן, התנגדו לקיום מצוות שאין בהם טעם, מצוות המוגדרות חוקים וכל קיומם הוא מתוך קבלת 

עול. גם מצוות שיש בהם הגיון, מצוות המוגדרות משפטים, הסכימו היוונים שהיהודים יקיימו, אך 

שקיומם יהיה לא כמצוות הקב"ה.

אומרים  אנו  הניסים".  ב"ועל  החנוכה  לימי  המזון  ובברכת  בתפילה  בהוספות  מרומז  אף  זה  דבר 

"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" – היוונים חפצו שלימוד התורה יהיה כלימוד סתמי ולא 

כתורת ה' וקיום המצוות לא יתבצע מתוך קבלת עול.

בשונה משאר החגים הקשורים להצלת עם ישראל)פסח ופורים( שהגזרה הייתה פיזית ומוחשית ועל 

כן עם ישראל זיהה את האויב והתנגד לו בתוקף, היוונים היו כאויב סמוי שלא רצה לפגוע באופן פיזי 

בבני ישראל אלא בנשמתם, בקדושתם ובייחודיותם של עם ישראל כקדוש מכל העמים. זו גם הסיבה 

שיהודים רבים לא ראו ביוונים אויבים, יהודים אלו מכונים מתייוונים.
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גם במצוות החנוכה שקבעו חכמים אנו רואים ביטוי לכך. בשונה משאר החגים בהם יש מצווה לאכול 

סעודת חג, בחג החנוכה אין מצווה לאכול סעודת חג )אכילת לביבה וסופגנייה היא מנהג ולא מצווה(. 

מצוות חג החנוכה היא בהדלקת נרות החנוכה והפצת האור. אור הינו דבר רוחני כמשקל נגד לגזירה 

הרוחנית של היוונים .

בשאר  מתערבב  לא  היחיד  הנוזל  הינו  שמן  שמן.  ע"י  החנוכיה  בהדלקת  ההידור  מוסבר  בחסידות 

הנוזלים אלא תמיד צף. כך גזירת היוונים הייתה שעם ישראל יהיה ככל העמים, ואנו כשמן צפים ולא 

מתערבים בין הגויים " אתה בחרתנו מכל העמים".

מלחמת האור

מסביר הרבי, כי זכרון הניצחון בחג החנוכה נקבע על ידי מצוות הדלקת נרות החנוכה- העלאת אור. 

ידי חילופי  ניצחונם לא חס ושלום על  ואת  זה מדגיש, ש"צבאות השם" מנהלים את מלחמתם  דבר 

ידי  על  מלחמתם  את  מנהלים  הם  אלא  בלתי-מתאימים,  מעשים  על-ידי  חס-ושלום  ולא  מהלומות, 

אור – עלידי כך שהם מעלים אור "נר מצוה ותורה אור"; על-ידי כך שהם לומדים את התורה, באופן 

שהתורה מאירה ומורה להם את התנהגותם היום-יומית, והם מקיימים "נר מצוה" - את מצוות התורה, 

שכל אחת מהן היא "נר".

העלאת האור בחנוכיה היא "על פתח ביתו מבחוץ" - באופן שהדבר מאיר הן אצלו בביתו, והן "בחוץ". 

ידי  על  אור  יהודי  מעלה   - העולם  ובתוך  הגלות,  חושך  בזמן  אפילו  ארץ",  יכסה  "החושך  כאשר  גם 

יהדות, על-ידי"נר מצוה ותורה אור". כאשר ישנו אור זה, אין עוד צורך באמצעים נוספים: על ידי אור, 

עם  הקשורים  רצויים  הבלתי  העניינים  כל  ואת  החושך  את  מנצחים   - מאירים  חיים  הנהגת  ידי  ועל 

הגלות ועם היצר, ומביאים את הגאולה המאירה.

הפצת האור

הוראה נוספת שימי החנוכה מעניקים לכל אחד ב"צבאות השם": כאשר אדם ממלא את שליחותו של הקב"ה 
והוא פעיל ועוסק ב"צבאות השם" במידה הנדרשת - אל לו להסתפק בכך, אלא צריך להיות "מעלין בקודש"- 

עליו להעלות עוד יותר אור, ולזכך עוד יותר את אור התורה ומצוותיה.

וכפי שאנו רואים במצות הדלקת נרות חנוכה: היום הדלקנו שני נרות, אע"פ שיום אחד קודם לכן קיימנו 
את המצוה במלואה על-ידי נר אחד, על-ידי אורו של נר אחד. הקב"ה אומר, נותן כח ,ומצווה על כל אחד 
מ"צבאות השם", על כל יהודי, שבכל יום יוסיף עוד יותר אור על האור שהיה יום קודם לכן. וכשהוא גדל 

והולך במספר ימיו - ודאי עוד יותר שעליו לגדול בהתעסקותו בהפצת אור.

וכל זה יזרז עוד יותר את קיום ההבטחה "אראה לכם נרות ציון" - שהקב"ה יראה במהרה לכל אחד מאתנו 
ולכל עם ישראל, את "נרות ציון", ונחגוג את חנוכת בית המקדש השלישי.

ניצחונם של צבאות ה'

מידי שנה אנו נזכרים בנס החנוכה "על הניסים ועל התשועות", ובמלחמתם של "צבאות ה'"- כל אחד ואחד 
מישראל- נגד 'עוזבי תורתך'. לוחמים אלה לא התחשבו בהיותם חלשים או מעטים, והם זכו לניצחון גדול 
שהביא לקידוש שמו של הקב"ה "להודות ולהלל לשמך הגדול". ומסביר הרבי, כי בכל שנה, יש לזכור ולהזכיר 
שרצונו  הרע  היצר  נגד  ולהילחם  ה'",  "צבאות  של  מניצחונם  הנובעות  להוראות  בהתאם  מעשים  ולעשות 
ניסים גם עתה,  יצר הרע צריכה להיעשות מתוך בטחון בקב"ה שיעשה  נגד  "להשכיחם תורתך". המלחמה 

באופן שיתווסף בקידוש שם שמיים.

)מתוך שיחת הרבי לחנוכה( 
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פרסום הנס

בחנוכה מודגש עניין ההלל וההודאה לקב"ה על ניסיו.

חשוב לדעת כי גם בימינו מתרחשים ניסים. חלק מהניסים הינם גלויים )אדם ניצל מתאונה, נפילת 

טיל ח"ו וכדומה( וישנם ניסים נסתרים. )לקום בבוקר, לנשום לצעוד וכו( אך גם הניסים שאינם גלויים 

נקראים ניסים, כפי שאנו אומרים בתפילת מודים "ועל נסיך שבכל יום עמנו ".

בחנוכה מויגש עניין הפצת האור החוצה.

כמצוות החנוכה שהנרות יהיו לפרסומי ניסא, כך ביקש הרבי לדאוג שבכל מקום מרכזי ברחבי העולם 

ידליקו חנוכיות ענק שיפרסמו את נס החנוכה ובהשתתפות קהל רב.

ובמקומות  בארה"ב  משפט  לבתי  הגיע  אף  והנושא  חנוכיות  להצבת  התנגדות  היה  רבים  במקומות 

ומשתתפים  הענק  חנוכיות  בהצבת  מסייעים  ערים  ראשי  נשיאים,  ממשלה,  ראשי  כיום,  נוספים. 

בעצמם בטקסי ההדלקה. 

נקנה לילדים את סיפור החנוכה תוך הדגשת המסרים הערכיים של תחושת ההודיה וההלל לקב"ה 

והפצת האור החוצה - ופרצת. וכן, נביא לידי ביטוי זאת גם במסיבת החנוכה בגן.

חג  של  והחסידיים  היהודיים  המסרים  את  נדגיש  במסיבה,  והן  לחנוכה  ההכנה  בפעילות  הן  וכמובן 

החנוכה.
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חיילים יהודיים אזרחי גרמניה במלחמת העולם הראשונה מדליקים נרות חנוכה, פולין, 1916.
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מטרות תוכןח

הילדים יכירו את סיפור החנוכה.

הילדים יוקירו את לומדי התורה ומוסרי הנפש עליה.

הילדים יודו לה' על הנס הגדול שעשה לנו.

מושגים וימויות

חנוכה

חשמונאים

מתתיהו הכהן

יעיים התפתחותיים בהצעות הפעילות בגןח

הצעות לפעילות בגן

י-יי-ייעדים התפתחותייםתחום

הכרת מילות ניגוד ושליפת מילות ניגוד מהזיכרון.

הכרת מילות ניגוד ושליפת מילות ניגוד מהזיכרון במשלב גבוה, מושגים מופשטים

הכרת מילים נרדפות

העשרת אוצר המילים

הפקת מילים על בסיס שורש משותף

זיהוי מושג/ מצווה על פי הגדרה

הבנת המושגים הרבה ומעט

השוואת קבוצות בעזרת מנייה

השוואת קבוצות בעזרת אומדן חזותי, ייצוג של כמויות.

ייצוג של מספרים.

הערכה ומדידה: זמן 

פיתוח שרירי אצבעות 

פיתוח קואורדינאציה

פיתוח התשתית הגופנית, קפיצה ודילוג. חיזוק חגורת כתפיים ושיווי משקל.

חיזוק יציבה 
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סיפור חנוכה בדרך כלל מתומצת מאוד בגני הילדים. הרחבה היסטורית, העצמת כוחה של יוון והבנת 

מהות הגזירות תחדד את הנס שעשה ה' ליהודים.

חלק א'ח

וכל עם  יעקב  יצחק  יצאו אברהם,   - ויפת. משם  שם, חם  יצאו  נח שממנו  הגננת תקדים ותספר על 

ישראל שלהם נתן ה' את התורה ואת חכמתה, את המצוות ואת השכר, את ארץ ישראל ואת השפע 

"יפת  ויופי.  חכמה  נתן  ה'  שלהם  היוונים  יצאו  ומיפת  )האפריקאים(  כהי העור  כל  יצאו  מחם  שבה. 

אלוקים ליפת".

ארץ יוון מוקפת ים והקשר של היוונים עם העולם נעשה בעזרת אניות . היוונים למדו קריאה וכתיבה 

)מהצידונים(, חשבון )מהמצרים( וחכמת הכוכבים )מהאשורים( וכך הפכו למלומדים וליוצרים.

ביוון היו שתי ערים מרכזיות: האחת - ספרטה שבה פיתחו את הגוף ועשו הרבה ספורט. החיילים 

נלחמו בחיות טרף וכך הפכו לחזקים, לאמיצים ולאכזריים!

בעיר השניה – אתונה, היו אנשים אמנים שידעו לשיר, לנגן ולצייר. הם בנו בניינים מפוארים שלא נראו 

כמותם בכל העולם. הם למדו את תנועות כדור הארץ, השמש, הירח והכוכבים והיו חכמים מאוד.

אך זכרו ילדים כי כוח, יופי וחכמה אלה היו חיצוניים מידות טובות לא היו ליוונים, לא תורה ולא יראת 

שמיים! הם עדיין התפללו לפסלים! עד שיום אחד תושבי אתונה רבו עם תושבי ספרטה ותובי ספרטה 

העלו את אתונה באש.

שאלות להבנה ולהפנמה:

האם היוונים היו חכמים או טיפשים? חזקים או חלשים? מאמינים ב - ה' או עובדים לפסלים?  

האם היו להם מידות טובות ויראת שמיים?  

חלק ב'ח

בעיר אחרת ביוון ששמה מקדוניה מלך אלכסנדר מוקדון שהיה חזק מאד, נלחם בארצות רבות וכבש 

אותן. הוא רצה לנצח ולכבוש עוד ועוד ארצות וביניהן ארץ ישראל כדי לשלוט על כל העולם. כשהגיע 

לכבוש את ארץ ישראל חלם על איש עם חרב שלופה שהזהיר אותו שלא יכבוש את ירושלים כי ה' 

שולח אותו להיות לפניו במלחמות. והנה כשהגיע לירושלים ראה את האיש שעליו חלם והשתחווה 

לו. היה זה שמעון הצדיק, הכהן הגדול והמנהיג הגדול של עם ישראל באותה תקופה.

ספורט,  מגרשי  להם  ובנה  יוונים  כמו  להתנהג  כולם  את  לימד  שם  למצרים,  פנה  מוקדון  אלכסנדר 

ספריות ומבנים יפים ואפילו קרא את שמה של עיר הבירה על שמו - אלכסנדריה. 

אחרי אלכסנדר מוקדון מלך אנטיוכוס. אנטיוכוס רצה גם הוא לכבוש את ארץ ישראל ולא היה מעוניין 

להתחשב ביהודים. הוא ציווה על כולם להתנהג כמו יוונים – להתלבש כמוהם ולנהוג כמוהם בכל דבר. 

כל יהודי שנהג כמו יווני נקרא מתיוון.

אנטיוכוס כעס על היהודים כי רק חלק קטן מתוכם התיוונו ולכן החליט לגזור עליהם גזירות רעות 

וקשות.

שאלות להבנה ולהפנמה:

מה רצה אנטיוכוס הרשע?  

מדוע ציווה על כל היהודים להתנהג כיוונים?  

מדוע גזר עליהם גזירות קשות?  

מה אתם חושבים על אנטיוכוס?  

שיחה – הקימה לסיפור החנוכה 
י-י
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חלק ג'ח

מלווה בתמונות: שבת, מילה, תורה, החודש או אביזרים המסמלים את הנושאים הללו כגון פמוט – 

שבת, חומש – תורה וכו'.

אנטיוכוס הרשע הנהיג גזירות שכל יהודי שיעבור עליהן וייתפס - ימות.

שבת - אנטיוכוס ידע ששבת היא אות, סימן לקשר המיוחד שיש לעם ישראל עם הקב"ה . התפילות, 

הקרבנות )בזמן שבית המקדש היה קיים( והדלקת הנרות של כל אם ובתה הם הסימן לכך שעם ישראל 

מאמין בה'. כל אחד עוזב את עבודתו ואת עיסוקיו ושובת משום שה' ציווה. לכן אנטיוכוס אסר את 

שמירת השבת. היהודים לא פחדו ומסרו נפשם על שמירת השבת: הדליקו נרות במערה ושמרו את 

קדושת השבת ואת מצוותיה. הם ערכו קידוש בשקט רב והסתתרו כאשר הגיעו היוונים לחפש מי 

מהיהודים אכן שמר את השבת.

לימוד התורה - אנטיוכוס ידע כמה כוח יש בלימוד התורה שמסייע ליהודים לנצח כל אומה ופחד מכך 

שכשהיהודים ילמדו תורה הם ינצחו אותו במלחמה. התורה היא החיים של העם היהודי ואי אפשר 

לחיות בלעדיה. למרות הגזרה שלו היהודים המשיכו ללמוד וללמד תורה ביערות ובמערות וכשבאו 

היוונים היו הילדים מוציאים סביבונים ומשחקים בהם.

יהודים! הוא אסר  יוונים - שישכחו שהם בכלל  - אנטיוכוס רצה שהיהודים יתנהגו כמו  ברית מילה 

על היהודים לערוך את המצווה החשובה - ברית מילה לתינוקות. אך היהודים החשמונאים לא פחדו 

וערכו ברית מילה לכל תינוק בן 8 ימים. 

קידוש החודש - אנטיוכוס רצה שהיהודים ישכחו את הימים המיוחדים שלהם ואת החגים ולכן אסר 

לקבוע מתי חל ראש חודש ומתחיל חודש חדש כדי שהיהודים לא ידעו מתי חלים החגים שלהם. אף 

על פי כן ערכו היהודים את קידוש החודש כי לא ויתרו על המצוות ועל הקשר שלהם עם הקב"ה.

היוונים הרשעים אף הוסיפו ופתחו פתחים בבית המקדש ושמו פסל גדול וחיללו את המקום הקדוש. 

יהודים רבים ברחו מירושלים אל ההרים והסתתרו במערות אך גם לשם הגיעו היוונים.

שאלות להבנה ולהפנמה:

מהן הגזירות הקשות שגזר אנטיוכוס הרשע?  

איך לדעתכם הרגישו היהודים עם גזירות קשות שכאלה?  

האם היהודים החשמונאים קיימו את הגזרות של אנטיוכוס?  

סיפור ופעילות - גזירות היוונים 
י-י

יום יום יהודי - תפילה

ב״ה

יום יום יהודי - סת״ם

ב״ה
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א. הגננת תספר ליליים את סיפור החנוכהח

היוונים הרשעים הגיעו לארץ ישראל ואסרו על היהודים ללמוד תורה, לשמור שבת, לערוך ברית מילה 

לתינוקות ועוד גזירות שונות.

ויתנהגו כמוהם. הם רצו שהיהודים חס וחלילה ישתחוו לפסלים ולא לה',  ייראו  הם רצו שהיהודים 

ושיאכלו חזיר ולא מאכלים כשרים.

סיפור ופעילות - עמייה יהויית מול גזירות היוונים 
י-י

אפשרות לפעילות בעקבות חלק ג׳ של הסיפור:

 - האחד  היוונים.  שגזרו  הגזירות  ארבע  את  המסמלים  חישוקים  ארבעה  הגננת  תפרוש  הרצפה  על 

- לימוד התורה )כרטיסיות שיום ותמונה  שבת, השני - ברית מילה, השלישי - חגי ישראל והרביעי 

בנספחים(.

לחישוק  בתורו  יכניס  ילד  וכל  החישוקים  לאחד  שקשורים  תמונה  או  אביזר  ילד  לכל  תחלק  הגננת 

המתאים.

תמונות לדוגמה:

שבת: נרות, גביע, יין, חלות, מפה לבנה, חולצה לבנה. 

לימוד תורה: סידור, חומש, אבא לומד תורה, ילדה לומדת תורה, סביבון.

ברית: תינוק, כיסא אליהו, כרית, כובע תינוק, מוצץ.

חגים: ארבעת המינים, מצה, תפוח בדבש.

אפשרות למשחק ספורטיבי בעקבות חלק ג׳ של הסיפור:

נעמיד את הילדים בשורה ישרה. כאשר הגננת אומרת שם של מצווה, כולם צריכים לקפוץ קפיצה 

קדימה. למשל: לשמור שבת. המטרה היא להגיע לנקודה מסוימת בקפיצות. אם הגננת אומרת דבר 

שאסור לעשות למשל: להשתחוות לפסל, צריך לקפוץ קפיצה קטנה אחורה.
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נקראו  המצוות  את  לשמור  תוקף  בכל  והחליטו  היוונים,  גזרות  את  לקיים  הסכימו  שלא  היהודים 

חשמונאים.

החשמונאים אמרו: "אנחנו עושים רק מה שה' ציווה! אנחנו שומרים על כל המצוות של ה'!"

ב. הצגה של הגננתח

אפשר לצרף ילדים כשחקנים ולתת בידם אביזר מתאים - בובה, ספר תורה ונרות שבת.

הגננת תדפוק כביכול בבית של משפחה חשמונאית:

טוק טוק, מי גר כאן? יהודים? אה, יופי, גם אני יהודיה. אני רואה שנולד לכם תינוק קטן. איזה חמוד... 

בן כמה התינוק? אה! בן שבעה ימים? אז מחר אתם עושים לו ברית? אתם יודעים ילדים שלכל תינוק 

יהודי שנולד עושים ברית מילה כשהוא בן שמונה ימים, מזמינים את כל האורחים ועושים סעודת 

מצווה.

מילה  ברית  לעשות  שאסור  אמרו  הרשעים  והיוונים  חשמונאים,  אתם  נכון,  אה!  הבעיה?  מה  מה? 

לתינוקות. הם לא רוצים שנקיים מצוות. אז מה תעשו? )הגננת תבקש מהילדים להעלות השערות 

ורעיונות(.

תעשו ברית בסתר? במערות? בלי שאף אחד יראה?

כל הכבוד לכם, זו ממש מסירות נפש.

שמעתי שהחשמונאים אומרים "אנחנו עושים רק מה שה' ציווה! אנחנו שומרים על כל המצוות של 

ה'!"

בואו ניכנס לעוד בית של חשמונאים ונראה מה קורה אצלם:

טוק טוק, מי גר כאן? יהודים? חשמונאים? אה, יופי, גם אני יהודיה. אני רואה שאתם לומדים תורה. 

מה? אתם לא מפחדים? לא שמעתם שהיוונים הרשעים לא מרשים ללמוד תורה? אה, סגרתם את כל 

החלונות שלא יראו? כל הכבוד לכם, זו ממש מסירות נפש, ה' ודאי מאוד שמח שאתם לא מפסיקים 

ללמוד תורה.

ציווה!  שה'  מה  רק  עושים  "אנחנו  ואומרים  היוונים  לגזירות  מסכימים  לא  שהחשמונאים  שמעתי 

אנחנו שומרים על כל המצוות של ה'!"

בואו ניכנס לעוד בית של חשמונאים ונראה מה קורה אצלם:

טוק טוק, מי גר כאן? יהודים? חשמונאים? אה, יופי, גם אני יהודיה. אני רואה שיש לכם נרות שבת 

בבית. אוי, כדאי שתחביאו אותם מיד. אם היוונים יראו שאתם שומרים שבת הם יכעסו מאוד. היוונים 

גזרו שהיהודים לא ישמרו שבת. אתם לא מקשיבים להם? כל הכבוד, זו ממש מסירות נפש. ה' וודאי 

שמח לראות שאתם שומרים שבת למרות הסכנה.

בטח גם אתם לא מסכימים לגזירות היוונים ואומרים "אנחנו עושים רק מה שה' ציווה! אנחנו שומרים 

על כל המצוות של ה'!"

זו ממש גבורה,

לקיים את מצוות ה' גם כשקשה, וגם בעת צרה.
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החשמונאים רצו לקיים מצוות והיוונים לא הסכימו לכן החשמונאים פרצו במלחמה, וה' עזר להם והם 

ניצחו את היוונים. עכשיו, כולם ב"ה יכולים לקיים מצוות ללא פחד וללא חשש.

ג. משחק המצוות

הגננת תזמין ילד ותלחש באוזנו שם של מצווה. הילדים צריכים לשער איזו מצווה נאמרה לילד בעזרת 

שאלות שישאלו אותו. למשל: מתי מקיימים את המצווה? מי מקיים אותה? כל יום או בחג מסוים? עם 

מה מקיימים אותה?

אפשרות נוספת היא שהילד צריך להציג את המצווה בפנטומימה והילדים ישערו באיזו מצווה מדובר.

]מצוות לדוגמה: חנוכה, נטילת ידיים, ברכת המזון, ציצית, לימוד תורה, צדקה, תפילה[.

אפשרות לסיכום נושא שמירת המצוות בעזרת דמותו של למפי.

למפי:

עכשיו אתם ודאי יודעים - נראה מי זוכר - 

תקשיבו טוב, מה שאני אומר

יש דברים שאני שומר

ובשום אופן עליהם לא מוותר.

מהם? 

כמובן מצוות ה'.

נלמד מהמכבים לשמור על כל המצוות מבלי לוותר!

חלק י'ח

מלחמה  במשחק  בהצגה,  )למשל  בהמחשה  לספר  כדאי  החשמונאים  וניצחון  המלחמה  סיפור  את 

במרחב בחוץ וכדומה( זאת כדי להעצים את הנס הגדול שעשה ה' עמנו.

מתתיהו הכהן חשמונאי ובניו.  

המלחמה של רבים נגד מעטים.  

כוחם הצבאי של היוונים )פילים, כלי נשק(.  

ניצחון המלחמה וטיהור המקדש.  

נס פך השמן.  

שאלות להבנה ולהפנמה:

מי בדרך כלל מנצח - רבים או מעטים? חלשים או חזקים?. 1

מי עזר לחשמונאים במלחמה?. 2

סיפור ניצחון המלחמה ונס פך השמן
י-י י-י
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חשון כסלו - דיני חנוכה

ב״ה

אלו ניסים עשה ה' לחשמונאים?. 3

באלו דרכים אנו מודים לה'? )סעודת הודיה, תפילה, הלל וכו׳(. 4

איזו מצווה אנו עושים לזכר נס פך השמן?. 5

אפשרות הרחבה אוריינית:

הכרת מילים נרדפות : זך, טהור

העשרת אוצר המילים בהקשר למילים הקשורות לאור ולחושך.

הפקת מילים על בסיס שורש משותף: מילים או שמות שבהם מסתתרת המילה אור )אורי, אוריה, 

שניאור, תאורה, מאור, מחזיר אור וכדומה(

ויוכלו  אחר  חומר  מכל  או  טישו  מגלילי  מחרס,  פלסטיק,  מבקבוקי  מקושטים  'כדים'  יכינו  הילדים 

להמחיז בעזרתם את מציאת פך השמן.

טכניקות ליצירה - כי קטן
י-יי-י

שמן  כדי  מצוירים  שעליהם  כרטיסים  יקבלו  הילדים 

את  הרצפה  על  להתאים  יצטרכו  הם  טקסטורה.  עם 

זהה.  טקסטורה  שבאותיותיה  ׳שמן׳  למילה  הכד 

)בחלק הנספחים(.

לגילאי 3–4: נתאים כד לטיפה בטקסטורה דומה.

משחק - התאמת כי לשמן
י-יי-י

ֶמן  שֶׁ

ֶמן 
שֶׁ

ֶמן  שֶׁ

חשון כסלו - דיני חנוכה

ב״ה

וילדה  משהו  שאיבדה  ילדה  תמונות:  שתי  הילדים  לפני  נציג 

שמצא מפתח והוא שמח )בערכת האביזרים לגן(.

נפתח שיחה סביב התמונה: מה רואים בכל תמונה? איך נראה 

הילד? מה הוא מרגיש? גם אתם הרגשתם כך פעם - כשאבד 

לכם משהו ופתאום מצאתם אותו?

לאחר  להימצא  שיכול  לדבר  דוגמאות  עוד  יתנו  הילדים 

שמישהו חיפש אותו )תיק אוכל, שטר כסף, נעל בארגז החול(.

נציג גם את תמונת החשמונאים מוצאים כד שמן חתום.

הילדים יתארו מה הם רואים בתמונה.

מה חיפשו החשמונאים?

מה הם מצאו? כיצד הרגישו?

הקטן  השמן  כד  שבמציאת  לה'  ההודיה  ואת  הנס  את  נדגיש 

שהספיק לשמונה ימים.

מירש תמונה - השמחה שבמציאה 
י-יי-י

חשון כסלו - דיני חנוכה

ב״ה
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חיזוק אהבת התורה וחכמיה - הגננת תספר על יוני )או כל שם אחר( שהוריו הפתיעו אותו ואת אחיו 

ובחופשת החנוכה תכננו לנסוע לדודים בעיר אחרת. יוני שמח, קם מוקדם בבוקר והתארגן בזריזות. 

אמא הכינה את ארוחת הבוקר והילדים כבר היו מוכנים. יוני שאל: "אם כולם מוכנים, מדוע אנחנו לא 

יוצאים?" אמא הסבירה ליוני שאבא מתעכב כי הלך לתפילת שחרית ואחר כך נשאר ללמוד תורה. 

נפתח שיחה סביב הסיטואציה - 

האם הילדים רוצים כבר לצאת לטיול?

האם הם שמחים שאבא לומד תורה?

אמא אמרה: אבא לא מוותר על לימוד התורה החשוב כל כך. אנו נמתין לו בסבלנות. יוני הלך לשחק 

בחדר עם אחותו וכשאבא הגיע שמח עם סופגניות חמות שקנה להם בדרך הם התארגנו ויצאו מיד.

מדוע חיכו הילדים בסבלנות?

מי נתן לנו את התורה הקדושה?

מדוע כה חשוב לימוד התורה?

העיקר הוא המעשה - למען לימוי התורה 
י-יי-י

ליצור . 1 כדי  וזרחניים  ניירות מוזהבים  או  ומנגד צבעים  בניירות שחורים  או  שימוש בצבע שחור 

אלמנטים של אור וחושך. היצירה יכולה לבוא לידי ביטוי במילוי האותיות של אור וחושך, בצורת 

כד או באופן חופשי. 

צביעת ויטראז'ים מצולמים על שקף בעזרת ארטליין.. 2

יצירת ויטראז' מניירות: הגננת תחלק לילדים שמיניות בריסטול שחור שנחתכו ממנו צורות של . 3

פסים  ידביקו  הילדים  חנוכייה.  נר,  כד,  כגון:  "חלון"(  מעין  )ויוצרים  לחנוכה  השייכים  אלמנטים 

בצבעים שונים מנייר, בריסטול או עיתון שימלאו את כל השטח החסר וכשיהפכו יתקבל ויטראז' 

בעיצובם.

טכניקות ליצירה - אור וחושך, ויטראז'
י-יי-י

אביזרים: סרטי בד או מטפחות בצבע צהוב כשמן בעזרתם נתרגל תרגילי מתיחה:

העברה של סרט הבד אל מאחורי הראש, דילוג מעליו כמו חבל ועוד. לבסוף נחביא אותו בכף היד 

ו"נשפוך" אותו החוצה בתנועת משיכה.

התעמלות 
י-יי-י

"בימים ההם ובזמן הזה"

הערכה ומדידה של זמן. היוונים היו בימים ההם ואנחנו חיים בזמן הזה.

הגננת תראה תמונות והילד יגיד אם עבורו, ביחס לחייו הפרטיים, זה קרה בימים ההם, קורה עכשיו 

או יקרה בעתיד.

לדוגמה: תמונה של תינוק, חלאק'ה, בר מצווה, חתונה ,ילד לומד אותיות... הילד יחשוב: האם כבר היה 

לי חלאק'ה? האם כבר חגגתי יום הולדת 10?

פעילות בקבוצות - בימים ההם ובזמן הזה 
י-י
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הנרות הללו )בדיסק המצורף(

ניגון

אמירת תוספת של "על הניסים" בברכת המזון עם הדגשים על המילים שהילדים יכולים להבין )ביום 

א' של חנוכה הילדים מגיעים לגן וכן בקייטנה(.

אמירת הלל בחנוכה - אפשר להוסיף קטע קטן מההלל לתפילה.

לימוי הלכה ומנהג 
י-י

מרכז חשבוני

גילאי 3–4 :

טיפות שמן בכדים, התאמת כמות לכמות )על ידית הכד תהיינה מסומנות נקודות ובתוך הכד תהיינה 

טיפות שמן כנדרש( - עד הכמות של 5.

ספירה ומנייה כללית עד 8 )בקפיצה , במחיאה, בשיר ובנרות(.

גילאי 5–6:

השלמת כמויות ל - 8 )טיפות, סופגניות, נרות...(

מתכון חשבוני

במרכז ייתלו תמונות של חלון ושל שולחן .

נרות   3 מטבעות,   4  : למשל  חנוכה.  תמונת  להרכבת  שונים  "מתכונים"  יצוירו  נפרדים  כרטיסים  על 

דולקים. הילד ישבץ על ציור של שולחן וחלון את האלמנטים ואת הכמויות הנדרשות מכל אלמנט לפי 

כרטיס נתונים שקיבל.

ארגון סביבה חינוכית
י-יי-י

מרכז אוריינות

האות  את  מתוכן  להדגיש  תוכל  הגננת  לחנוכה.  ותמונות הקשורות  מילים  יופיעו  במרכז האוריינות 

הנלמדת בגן. לדוגמה: אור, אבוקה, חשמונאים.

מילון של חנוכה לפי א'-ב':

על ציר האותיות הקבוע במרכז האוריינות מתחלף מילון בהתאם לנושא הנלמד. 

חרוזים שהילדים אמרו - להכין במרכז כרטיסים מצמדי חרוזים הקשורים לחנוכה שהילדים יצרו )גם 

אם ילד אמר אש - לקשקש(

את הכרטיסים אפשר להפוך למשחק פעיל.

הפכים: גיבורים - חלשים, זדים - עוסקי תורתך...

ילד זוכר מה אמר ויתחבר לכך אפילו שאינו יודע לקרוא. יש כאן שיתוף של הילדים ועידוד מצד הגננת. 

בהמשך הוא יזכור גם את מה שהחבר שלו אמר.

ארגון סביבה חינוכית
י-יי-י

1
3

0
5

4
6

משחק חשבוני - חנוכה

ב״ה

1 2
3 4

3 3
4 4

0 1
5 6

5 5
5 5

4 2
6 8

3 5
1 7
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צורת הטיפה: שלהבת, עלה, עין, טיפה . הגננת תראה בעזרת קרפ על הרצפה את צורת העיגול, תמתח 

את קצהו העליון ותשאל: "מה קרה לעיגול? האם הוא עדיין עיגול?" הגננת תראה את טיפות השמן 

ותשאל אל הילדים מה עוד מזכירה להם הצורה הזו.

הילדים ֵיְשבּו על הרצפה ויקבלו רצועת קרפ. הם יחברו את שני קצוות הקרפ ְוִיְצרּו עיגול. את העיגול 

ֶשָיְצרּו הם ימתחו וכך יקבלו צורה של טיפה. 

בפעילות זו הגננת תקנה גם את הדרך הגרפו - מוטורית למיומנות של ציור שלהבות, טיפות ועוד.

צורה 
י-יי-י

פיתוח למידה בעזרת חקר:

 שאילת שאלה: מהו צבע האש?  

 העלאת השערות או ידע קודם   

 ניסוי: נדליק אש בצורה מבוקרת או נביט בתמונת אש. הילדים יגלו את צבעי האש.  

 הילדים יוציאו מתוך תפזורת צבעים רק את הצבעים שרואים באש )אפשר מתוך סלסלת פונפונים או   

מתוך חפיסת צבעים(.

מסקנה:

צבעי האש – הרכב של צהוב ואדום = כתום 

אפשר להוסיף את הכחול שבשלהבת.

צבעי האש 
י-יי-י

אביזרים ועזרי לימוי

דיסק שמע: הנרות הללו

נספחים 

תמונות כד בטקסטורות שונות עם טיפות מתאימות או המילה ׳שמן׳ בהתאמה.  

תמונות להתאמה:  

שבת: נרות, גביע, יין, חלות, מפה לבנה, חולצה לבנה. 

לימוד תורה: סידור, חומש, אבא לומד תורה, ילדה לומדת תורה, סביבון.

ברית: תינוק, כיסא אליהו, כרית, כובע תינוק, מוצץ.

חגים: ארבעת המינים, מצה, תפוח בדבש.

אביזרים מופקים:

משחקים אורייניים וחשבוניים  

שלש תמונות: ילדה שאבדה משהו וילדה שמצאה מפתח והיא שמחה + תמונת החשמונאים מוצאים את כד   

השמן החתום.
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ינספחים

ן 
ֶמ

שֶׁ
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נספחים י

ן 
ֶמ

שֶׁ
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ינספחים

ֶמן 
שֶׁ
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נספחים י

ֶמן 
שֶׁ
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ינספחים

ֶמן 
שֶׁ
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נספחים י

ת ָבּ ַשׁ

ר ֵשׁ אֶֹכל ָכּ
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ינספחים

ִלּמּוד ּתֹוָרה

ין ִפִלּ ְתּ
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נספחים י
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ינספחים


