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חנוכייה, הדלקת נרות חנוכה

ועשרים  חמישה  מלילי  שתחילתן  האלו  הימים  שמונת  שיהיו  הדור,  שבאותו  חכמים  התקינו  זה  "...ומפני 
בכסליו, ימי שמחה והלל; ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות.  
וימים אלו, הן הנקראין חנוכה.  והן אסורין בספד ותענית, כימי הפורים; והדלקת הנרות בהן, מצוה מדברי 

סופרים כקריאת המגילה."
)רמב"ם הלכות חנוכה פרק ג(

טימאו את השמנים

שמן  פך  מצאו  וניצחום  חשמונאי  מלכות  וכשגברה  השמנים  את  טימאו  למקדש  היוונים  כשנכנסו 

'טימאו' אין פרושו שחיסרו מן השמן או שינו  'טימאו את השמנים?'  טהור. שואל הרבי: מה פירוש 

אותו בפנימיותו אלא רק נגעו בו ובכך נטמא השמן. לפי המוסבר בתורת החסידות מלחמת יוון הייתה 

על החכמות החיצוניות. למרות שאין הם פוגעים בתורה והם אכן הרשו ליהודים ללמוד תורה - הרי 

עצם כך שהעמידו את החכמות החיצוניות יחד עם התורה בהיכל אחד כאילו התורה מהווה 'השכלה' 

– זה כשלעצמו נקרא "טמא", כי עניינה של התורה הוא חוקה שלמעלה מהשכל. 

הטוענים  ישנם  היא:  לזמננו  האמור  מן  ההוראה 

להם  אכפת  לא  ולכן  והשגה  הבנה  היא  שהתורה 

מספר  ללמוד  אחרות.  חכמות  גם  בה  שיערבבו 

שעות מזה ומספר שעות מזה. חנוכה מלמד אותנו 

הטמא  את  מטהר  אינו  הטהור  שהשמן  רק  שלא 

הטמא  ידי  על  הוא  אף  נטמא  הטהור  השמן  אלא 

והדבר מביא לידי חורבן רוחני וגשמי. אבל כשלא 

השמן   - התורה  היכל  להיכל,  יוון  את  מכניסים 

נשאר טהור )שערי המועדים לחנוכה, עמ' לא(.

מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית שבו היה הנס ואם אין בידו - ידליק בשמן אחר 

שאורו זך. ואם אין בידו - כל השמנים כשרים להדלקת נרות חנוכה.

תכונה ידועה של השמן שהוא חודר ומפעפע בכל דבר אולם דווקא במגע עם מים - השמן 

צף.

משקל  מהו  הסגולי!  המשקל  הוא  מה  על  צף  מה  שקובע  היחיד  הגורם  צף?  השמן  מדוע 

נשקול  אם  המבוגרים.  לנו  נועד  והוא  הרכים  מילדינו  זה  קליל  הסבר  נחסוך  כמובן,  סגולי? 

קוביית מים בנפח של 1 סמ"ק נגלה שבתנאים סטנדרטיים היא תשקול 1 גרם. לעומת זאת, 

אם נשקול קוביית ברזל שנפחה זהה )1 סמ"ק(, נגלה שהיא שוקלת מעט יותר מ - 7 גרמים. 

כך אפשר לשקול כל חומר ולגלות את משקלו הסגולי. כל חומר יצוף על חומרים שמשקלם 

הסגולי גבוה משלו ולהיפך. מעניין לראות שקוביות קרח יצופו מעל שמן )!( וזאת מכיוון שצפיפות 

החומר של המים משתנה בהקפאה. זוהי תכונה ייחודית למים שכן בחומרים אחרים צפיפות החומר 

אינה משתנה בהקפאה. 

לילדים נוכל להסביר שהכבד מרים את הקל. למשל אבא מרים את הילד ולא להפך. כך בטבע גם השמן 

יותר קל מהמים ולכן הוא צף מעל המים.

רגע של טבע

'פרסום הנס' - הדלקת חנוכייה מחוץ לארמון בגרמניה.
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מטרות תוכן

הילדים יכירו את המצוות המרכזיות בחנוכה - הדלקת החנוכייה ופרסום הנס.

הילדים ילמדו מפרטי ההלכות והדינים של הדלקת החנוכייה.

הילדים ייזהרו מהאש בזמן ההדלקה ובזמן שחנוכייה דולקת.

הילדים יוסיפו אור בעולם במעשיהם הטובים.

מושגים

חנוכייה

פרסום הנס

יעיים התפתחותיים ויישומם בהצעות הפעילות לגן

הצעות לפעילות בגן

י-יי-ייעדים התפתחותייםתחום

זיהוי מילים חוזרות מהנושא הנלמד. התאמה חזותית של שתי מילים זהות

זיהוי אות פותחת

התאמת כמות לכמות

התאמת כמות לספרה

עד 8עד 5ייצוג גרפי של מספרים בצורות שונות 

 הבנת המונחים 'עוקב' ו'קודם'

שימוש במספרים סודרים

שכלול תפקודי אצבעות

פיתוח הדמיון, תכנון ובניה ושכלול תפקודי האצבעות

קפיצה ודילוג

חיזוק חגורת כתפיים

התארגנות במרחב

הליכה קדימה, אחורה ולצדדים
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נחזור ונחזק את חוויית נס פך השמן על ידי הצגה ומשחק.

הגננת בתחפושת של כהן:

שלום ילדים, אני יוסף כהן, כהן בבית המקדש שבירושלים. אני מסדר במחסן של בית המקדש את 

כדי השמן שלנו. אתם יודעים מה יש בתוך הכדים? שמן זית זך וטהור. ואתם יודעים מה עושים אתו? 

)לתת להם לענות( נכון. מדליקים אתו את מנורת הזהב שבבית המקדש. 

אנחנו  לכן  נפלא!  ירושלים.  לכל  ומתפשט  מהחלונות  יוצא  והאור  המקדש  כל  את  מאירה  המנורה 

רבות  שעות  למשך  מספיק  והשמן  במנורה  שמן  של  גדול  כד  שמים  יום  בכל  שמן.  הרבה  צריכים 

מהבוקר עד הערב.

כמה כדים יש לנו היום במחסן? )הגננת תספור את הכדים בעזרת הילדים(.

עכשיו תעזרו לי לשמור על הכדים:

אני אחלק כד לכל ילד. אנא ִשְמרּו היטב היטב על הכדים כי השמן צריך להיות טהור. אם מישהו זר 

יפתח את הכד ויגע בו - השמן יהיה טמא ולא נוכל להדליק בו את המנורה הקדושה.

)הגננת תחלק כד לכל ילד. לאחד הילדים או לסייעת תחלק הגננת את הכד הקטן(.

הגננת תראה לילדים את הכד הקטן: מה זה? בטעות הגיע אלינו כד קטן. מה נעשה בו? אמנם יש בו 

שמן זית זך וטהור, אבל יש בו מעט שמן. הוא בקושי יספיק לכמה שעות. אנחנו כאן במקדש צריכים 

רק כדים גדולים שמספיקים ליום שלם. מה נעשה עם הכד הקטן? הוא לא טוב בשבילנו. נשים אותו 

בצד. 

)הגננת שמה את הכד במקום צדדי על מדף גבוה וכד' שנראה לעיני הילדים(.

עכשיו אלך להביא מהחקלאים עוד כמה כדים של שמן שהכינו לנו. חכו כאן וִשְמרּו היטב היטב על 

הכדים.

הגננת תחליף לתחפושת של יווני:

שלום ילדים, אני אכטיפולוס היווני, אינני מוכן שיהיה פה בית מקדש ואינני רוצה שהמנורה תדלק.

אז מה אעשה? אני אגיד לכם. אני אגע בכל כדי השמן ואפתח אותם ואז לא יוכלו הכוהנים להדליק את 

המנורה. חה חה חה... זה מה שעשה.

הגננת תעצום עיניים למספר רגעים ותאפשר לכל ילד להחביא את הכד בלי לקום מהמקום. לאחר מכן 

היא תעבור בין הילדים, תחפש את הכדים ותאסוף אותם.

הגננת תחזור לתחפושת של כהן:

שלום ילדים, שמרתם היטב על הכדים עם השמן הטהור? לא? מה קרה? איפה כל הכדים? מה נעשה? 

היוונים הרשעים טימאו את כל המקדש!

מה, לא נשארה אפילו טיפת שמן? חייבים להדליק את מנורת המקדש שכבתה!

יש לכם רעיון? )הגננת תיתן לילדים להביע את דעתם(.

תחפשו, אולי בגן נשאר עוד כד?

הכהן ימצא את הכד הקטן ויגיד - אבל מה הוא יעזור לי? הוא כל - כך קטן. מה אתם אומרים - להדליק 

או לא?

הצגה ומשחק - נס פך השמן 
י-י
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טוב נדליק בו )מדליק בתנועות(: בואו נספור כמה ימים הוא דלק:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

שמונה ימים? כד כל־כך קטן? נס! נס ופלא! תודה לך ה'!

ועכשיו אני רוצה שכל יהודי בכל העולם יזכור את הנס שעשה לנו ה'.

הגננת תשאל את הילדים איך נוכל לזכור את נס חנוכה בכל שנה?

לאחר שהילדים יעלו רעיונות הגננת תציג מספר חנוכיות ובעזרתן תסביר כי שמונת הנרות שמדליקים 

ימחישו  השונות  החנוכיות  ימים.  שמונה  במשך  שהתרחש  השמן  פך  נס  את  לנו  מזכירים  בחנוכה 

שיהודים בכל העולם מדליקים חנוכיות בחנוכה זכר לנס. 

יוני והשכן הקשיש: )איורים לדמויות בחלק הנספחים(

הגננת תספר על יוני שהיה עם אביו במבצע חנוכה. במבצע חנוכה מזכים את הרבים בהדלקת נרות 

חנוכה ובמנהגי החג וכך מפרסמים את נס החנוכה. יוני ואביו נסעו יחד עם הרבה אנשים כשחנוכיות 

מתנוססות על גג המכוניות שלהם. יוני הבחין בשכן שלו מתפעל משיירת החנוכיות שיצרו המכוניות 

החנוכה  בחג  ישראל  לעם  שנעשה  הנס  את  מפרסם  החנוכייה  שאור  לשכן  הסביר  הוא  כולם.  של 

לפני הרבה שנים ונתן לו חנוכייה יפה ונרות שיוכל להדליק בעצמו. בארגז של יוני היו חנוכיות רבות 

שהוא, אביו וחבריהם תכננו לתת ליהודים שעוד לא הדליקו או שאין להם חנוכייה. יוני הסביר לשכן 

שהחנוכייה מפרסמת את נס החנוכה שעשה לנו ה' ולכן מדליקים אותה במקומות ציבוריים ומצווה 

)ומנהג חב"ד להדליק בפנים הבית(. בשביל מה?  ליד הדלת  ליד אדן החלון או  להניח את החנוכייה 

בשביל שכולם יוכלו לראות את החנוכייה וכך יהיה 'פרסום הנס'.

שאלות להרחבה:

כמה נרות בחנוכייה? כמה ימים דלקה מנורת המקדש?  

איזה נס מפרסמת החנוכייה?  

למי מודים יהודים שנזכרים בנס?  

לגילאי 5–6:

במה דומה החנוכייה למנורת המקדש? במה היא שונה ממנה?

האם אצלכם מדליקים חנוכייה בנרות או בשמן ובפתילות?

סיום הסיפור:

השכן שמח מאוד בחנוכייה שקיבל והתפעל מההסברים של יוני. הוא רצה ללכת הביתה להדליק את 

החנוכייה אבל יוני ביקש ממנו לחכות עוד כמה רגעים ורץ לרכב להביא לו סופגנייה.

לו אור בלב מהמעשה הטוב  ליוני שיש  ואומר  הגננת תראה דמות של השכן מחייך אל מול הנרות 

שעשה. 

שיחהח מבצע חנוכה ופרסום הנס 
י-יי-י
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הגננת ְתַפֵּתַח את הנושא של סוגי החנוכיות השונים ואופן ההדלקה - בנר או בשמן ובפתילות.

הסבר והדגמה של הברכות.  

מיקום השמש, מספר הקנים וחנוכייה כשרה.  

של  דגמים  כמה  להביא  רצוי  יום.  בכל  ההדלקה  סדר  את  ותדגים  חנוכיה  הילדים  בפני  תציב  הגננת 

חנוכיות ובהם גם חנוכיות פסולות. הילדים יעמדו על המקומות שבהם אפשר להניח את החנוכייה 

בשמן  משתמשים  כיצד  להם  תראה  והגננת 

חומרי  את  לחוש  הזדמנות  זו  ובפתילות. 

השמן  הפתילה,  השעווה,   – השונים  הנרות 

המיוחדות.  תכונותיהם  על  ולעמוד  והמים 

דליקים  חומרים  בין  אבחנה  לערוך  כדאי 

ושאינם דליקים.

של  לצביעה  איור  שלי:  ההלכה  לספר 

החנוכייה  קני  שמונת  כל  וכיתוב:  חנוכייה 

השמש  על  ואילו  ישר,  בקו  להיות  צריכים 

להיות בולט.

לימוי הלכה ומנהג - הילקת החנוכייה 
י-י

ה   ִלְפֵני ַהְדָלַקת ֵנרוֹת ֲחֻנכָּ
ָרכוֹת.  י בְּ תֵּ ְמָבְרִכים שְׁ

ם ּיוֹם ָהִראׁשוֹן מוִֹסיִפים גַּ בַּ
ֶהֱחָינּו'. ת 'שֶׁ ְרכַּ בִּ

ר,  ַקו ָישָׁ ִבים ִלְהיוֹת בְּ רוֹת ַחיָּ  ַהנֵּ
ִוים,  גַֹבּה ָאִחיד ּוְבִמְרָוִחים שָׁ בְּ

ׁש ִלְהיוֹת מָּ ְוִאּלּו ַעל ַהשַּׁ
רוֹת. ֶתר ַהנֵּ ל ִמיֶּ ִנְבדָּ

הילדים יבנו חנוכיות כשרות מקליקס, מלגו, מקוביות וכדומה ויניחו בגן במקום שלדעתם יפרסם את 

הנס לבאי הגן.

)מנהג חב"ד להניח בפנים הבית מול המזוזה(.

אפשר לערוך פעילות עם נרונים של שבת וקלפי מספרים. הילדים יסדרו חנוכייה לפי היום של חג 

החנוכה שקיבלו בקלף: למשל אם קיבלו את המספר 5 - היום החמישי - יסדרו חמישה נרונים בשורה 

ושמש במקום בולט וכו'.

פעילות ח התנסות בבניית חנוכיות
י-יי-י

לאורכו  חצאים  לשני  המחולק  נר  של  ציורים 

השני  ובחציו  נ  האות  כתובה  האחד  כשבחציו 

חצאים  שני  כל  לחבר  נדרשים  הילדים  ר.  האות 

מתאימים.

לגיל 3–4 צבעי חצאי הנר יהיו זהים בהתאם לאות 

שכתובה עליהם.

למורכב  המשחק  את  להפוך  אפשר   -  6–5 לגיל 

שונים  ופונטים  צבעים  כמה  של  בשילוב  יותר 

למילה נר.

משחקח משחק התאמה עם המילה נר 
י-יי-י

משחק
הנרות
התאמת חצאי נרות זה לזה על 
פי גודל, צבע וצורה. על כל אחד 

מחצאי הנר האות "נ" או "ר".

משחק אורייני -חנוכהמשחק אורייני -חנוכה
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אביזרים: בלונים צהובים  

רעיון: שני ילדים מחזיקים בלון גב אל גב. הבלון הוא "טיפת השמן" והילדים צריכים להתקדם בכוחות 

משותפים כדי לשים אותו בתוך ה"כד" – דלי או חישוק. 

חיזוק חגורת כתפיים 
י-י

כל בני הבית צריכים להיות נוכחים בשעת ההדלקה.

נחלק לילדים כרטיסיות משפחתיות לחנוכה )אפשר לחלק כמתנה במסיבת החנוכה או לתת לילדים 

לפני היציאה לחופשת החג( + אצבעונים ודקלומים שיעודדו את הילדים להשתתף בכל יום בהדלקת 

החנוכייה באופן פעיל. 

אפשרות נוספת - ילד יצייר את בני הבית בזמן ההדלקה או יביא תמונה מצולמת לגן.

העיקר הוא המעשהח תיעוי מחוויית ההילקה בבית 
י-יי-י

"אור  למישהו  לעשות  פנים?  להאיר  נוכל  איך 

בלב?"

אפשר להתוות כיווני חשיבה בעזרת תמונות של 

אנשים הזקוקים לעזרה. למשל: ילד שנפל, אמא 

)יש  בודד...  איש  סל,  עם  קשישה.  אשה  עייפה, 

איורים רבים כאלה בספרי ילדים שונים(.

מירש תמונהח "להכניס אור בלב" 
י-יי-י

אביזרים: מטפחות או קרפים בצבעי האש   

רעיון: כל ילד מקבל צבע שונה של מטפחת או קרפ ורוקד אתו. כשהמנגינה נעצרת כל ילד נצמד לחבר 

שקיבל את אותו הצבע. )כתום/צהוב/אדום/סגול(

פעילות בתנועהח תנועה והתאמת צבעים
י-י
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התנסות בחומרים שונים גילאי 4 - 3

החומרים:. 1

שבלונות של שלהבות, צבעי פנדה, גואש או מים בצבעי האש.

רעיון: על מסגרת שבלונת השלהבת הילדים יצבעו בצבעי האש וימרחו את הצבע מחוץ לשבלונה על 

גבי דף וכך ייצרו נרות ושלהבות.

חומרים: פס של פוליגל, גפרורים, מדבקות, גזירי נייר להדבקה, טושים. 2

גפרורים   9 ישחילו  מכן  ולאחר  בהדבקה  או  בציור  במדבקות,  הפוליגל  את  יקשטו  הילדים  רעיון: 

צבעוניים כמראה נרות בחנוכייה. 

הילדים יקבלו חצי צלחת קרטון שיוצרת חנוכייה )כשהחצי המעוגל כלפי מטה( ויקשטו בגואש . 3

או בצבעי ידיים. לאחר מכן אפשר להדביק חצאי מקלות ארטיק או רצועות בריסטול כנרות.

גילאי 5–6:

הילדים ִיצרו דוגמה של 'אדן החלון' ממקלות רופא, ויחברו לו וילון מקרפ. על אדן החלון יצמידו . 4

ליצור ממדבקות  הילדים חנוכייה שיצרו מנייר, מבריסטול או מגפרורים. את השלהבות אפשר 

זוהרות או מהדבקה של פונפונים צהובים.

 את החלון יוכלו הילדים לקשט כרצונם ממגוון חומרי היצירה שבגן.

אפשרות נוספת: להדביק את החלון על בריסטול שחור כרקע.

טכניקהח הכנת חנוכיות 
י-יי-י

מברכים שלוש ברכות בהדלקת החנוכייה ביום הראשון. ביתר ימי החג מברכים שתי ברכות.. 1

את שאריות השמן והפתילות שנותרו מהחנוכייה אין משליכים לפח. שומרים אותן עד חג הפסח . 2

ושורפים אותן בביעור חמץ.

ספר ההלכה שלי:

איור הדלקת נרות חנוכה

כיתוב: לפני הדלקת נרות חנוכה מברכים שתי ברכות. ביום הראשון מוסיפים גם ברכת 'שהחיינו'.

לימוי הלכה ומנהג

גילאי 3–4:

התאמת מילה הכתובה באותיות צבעוניות לאותה מילה הכתובה בשחור לבן. דוגמות למילים: חנוכה, 

סביבון, אש, נר וכד'.

גילאי 5–6:

זיהוי צליל פותח ומציאת מילים דומות המתחילות באותו הצליל:

ח - נוכיה )חלון, חמוד(

סו - פגניה )סוכר, סולם(

נרות )נהדר, נלך(

לימוי הלכה ומנהג
י-יי-י
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גילאי 3–4:

נרות בחנוכייה.

לספרה  כמות  התאמת 

בעזרת כמות )ברגל של 

ספרה  תהיה  החנוכייה 

ובתוך  נקודות  עם 

נרות  יהיו  החנוכייה 

כנדרש(. עד הכמות של 

.5

ספירה ומנייה כללית עד 

במחיאה,   , )בקפיצה   8

בשיר ובנרות(.

גילאי 5–6:

תרגילי חיבור וחיסור בנרות. למשל: אם היו לנו 6 נרות ביום השישי כמה יהיו ביום השביעי?

חוק שימור הכמות - השלמה ל - 8 )בטיפות, בסופגניות, בנרות...(

והעתקת  כמותי  רצף 

דגם מתכון של חנוכייה: 

 3  - ו  אדומים  נרות   4

משבץ  הילד  צהובים. 

חנוכייה  של  ציור  בתוך 

הנרות  את  ריקה 

לכרטיס  בהתאם 

שקיבל ובו הנתונים של 

הכמויות  ושל  הצבעים 

הנדרשות. 

מרכז חשבון
י-יי-י

אביזרים ועזרי לימוי

אמצעים מסביבת הגן

אמצעי המחשה אמתיים כגון : קופסת פתילות , נרות וחנוכיות.  

נספחים 

יוסי, שכן  

דפים לספר 'ההלכה שלי' - ברכות הדלקת נרות חנוכה, קני החנוכייה  

עזרים מופקים:

כרטיסים משפחתיים של 'השתתפתי בהדלקה' עם פעילות קצרה להורים ולילדים.  

נר המחולק לשני חצאים לאורכו: בחציו האחד כתובה האות נ ובחציו השני האות ר.  

משחקים חשבוניים  

4 4 1 2

3 2 4 1

3 3 2 2

11 22

33 44

55
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נספחים י
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נספחים י
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ינספחים


