
 

  

www.bmoshavim.co.il 

 הנרות הללו/מן המקורות, עממי

  הנרות הללו אנו מדליקין

  הנרות הללו אנו מדליקין

  על הניסים ועל הנפלאות

 . ועל התשועות ועל המלחמות

  לאבותינושעשית לאבותינו, שעשית 

  בימים ההם, בימים ההם

 . בימים ההם, בזמן הזה

 

  על ידי כוהניך, כוהניך הקדושים

  וכל שמונת ימי החנוכה

  הנרות הללו קודש הן

 , ואין לנו רשות להשתמש בהם

  אלא לראותם בלבד

 , ואין לנו רשות להשתמש בהם

 . אלא לראותם בלבד

 פיתוח נושאי שיחה: 

 ? מה נרות מזכירים לך-

אילו סוגים של נרות יש? )שבת, חנוכה, נשמה נרות -

 ריחניים(

  

 מי ימלל/מנשה רבינא

 , ישראלמי ימלל גבורות 

 ? אותן מי ימנה

  הן בכל דור יקום הגיבור

 . גואל העם

 

 ! שמע

  בימים ההם בזמן הזה

  מכבי מושיע ופודה

  ובימינו כל עם ישראל

 . יתאחד, יקום ויגאל

 פיתוח נושאי שיחה: 

 מיהו גיבור בעיניך?-

האם יש לך סיפור גבורה, שבו -

 הצלחת להתגבר על מכשול?

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מעוז צור/עממי

 , מעוז צור ישועתי

 , לך נאה לשבח

 , תיכון בית תפילתי

 . ושם תודה נזבח

  לעת תכין מטבח

 . מצר המנבח

  אז אגמור

  בשיר מזמור

 . חנוכת המזבח

 

לכבוד החנוכה/ח.נ. 

 ביאליק

 

 אבי נתן, נתן סביבון,

סביבון מעופרת יצוקה. 

 יודעים אתם לכבוד מה? 

 לכבוד החנוכה!

 

 לי אמא נתנה לביבה, 

 לביבה חמה ומתוקה. 

 יודעים אתם לכבוד מה? 

 לכבוד החנוכה!

 

 לי דודי נתן תשורה,

 פרוטה קטנה ושחוקה. 

 יודעים אתם לכבוד מה? 

 לכבוד החנוכה!

 

 

 

 ימי החנוכה/מרדכי ריווסמן

 , חנוכת מקדשנוימי החנוכה, 

  בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו

  לילה ויום סביבונינו יסוב

 . סופגניות נאכל בם לרוב

 

  האירו, הדליקו

  - נרות חנוכה רבים

  על הניסים ועל הנפלאות

 . אשר חוללו המכבים

 

 , ניצחון המכבים נספר, נזמרה

  על האויבים אז ידם כי גברה

  ירושלים שבה לתחיה

 . עשה תושיהעם ישראל 

 

 ... האירו, הדליקו

 

  ירושלים לנו הבירה

  לב ישראל שירו לה שירה

www.gojerusalem.co.il 

 פיתוח נושאי שיחה: 

 האם קרו לך ניסים? -

 האם אתה מכיר מישהו  שקרה לו נס? -

  



  

 תנאיבאנו חושך לגרש/שרה לוי 

 , באנו חושך לגרש

 . בידינו אור ואש

 , כל אחד הוא אור קטן

 . וכולנו אור איתן

 

 ! סורה חושך, הלאה שחור

 ! סורה מפני האור

 

 , ציל בפעמונים-ציל-ציל

 . סביבונים -מי אנחנו? 

 , לנו רגל אחת

 . גם לא נפחד -אם ניפול 

 

 ! סורה חושך, הלאה שחור

 ! סורה מפני האור

 

 , גדולים אנו שובבים

  - עליזים והוללים

  אך נדע יפה מאוד

 . לספר, לשיר, לרקוד

 

 ! סורה חושך, הלאה שחור

 ! סורה מפני האור

www.cija.ca 

http://derek4messiah.wordpress.com 

 פיתוח נושאי שיחה: 

מה עוזר לך להתגבר על -

החושך? על הפחדים, 

 החששות, המכשולים? 

)תקווה, אופטימיות, חברים, 

נכדים, משפחה, חיות מחמד, 

 מוזיקה(

  

http://derek4messiah.wordpress.com/
http://derek4messiah.wordpress.com/


 

  
 פעילות יצירה )את חומרי היצירה ניתן להשיג בכל חנות יצירה!( 

 

  לגרש את החושך". נותנים לאדם האהוב בריסטול שחור + צבעי פנדה, והרעיון הוא  –ציור"

 להשתמש בצבעים בשביל לגרש את החושך, את השחור. 

  צביעת כד חרס בצבעים אקריליים או צבעי גואש. –צביעה 

  בעי יצירת חנוכייה מחומר )דאס(. לאחר התייבוש החומר, ניתן לצבוע בצבעים אקרילים או צ –יצירה

 גואש. 

מאכלים ומתכונים 
 –לחג החנוכה 

ניתן להכין יחד עם בן 
 משפחה/מטפל/נכד
מתכון של מסעדת 

 "אורנה ואלה":
 

 מרכיבים: 
תפוחי אדמה  4

 בינוניים
 בצל אחד

 ביצים 2
 כפות קמח 2

 מלח ופלפל
 
 

 הכנה: 
מקלפי תפוחי אדמה ומגררים  (1

 בפומפיה גסה. 
 מגררים גם את הבצל.  (2
מוסיפים ביצים, קמח, מלח,  (3

פלפל לתוך הקערה עם 
 התפו"א והבצל. 

 מטגנים עד שמוכן.  (4
  



  

www.kaye7.school.org.il 



 

  

 פעילות מחשבתית

 חידון )שאלות ותשובות(:

 .)מי היה גיבור החג? )יהודה המכבי 

 .)מה היה נס חנוכה? )הנס של פך השמן 

  .)נגד מי נלחמו המכבים? )נגד היוונים 

 ( ?8כמה ימים נמשך נס חנוכה  .)ימים 

  .)מי היה אביו של יהודה המכבי? )מתיתיהו 

  פה(. –היה. פ  –גדול. ה  –נס. ג  –אילו אותיות מצויות על הסביבון ומה משמעותן? )נ 

 .)מדוע אוכלים לביבות וסופגניות? )משום שהן עשויות בשמן 

 יג היוונים? )אנטיוכוס(.מי היה מנה 

 יפה נהוג לשים את החנוכיה ולמה?  )במקום שניתן לראות מבחוץ כמו דלת או אדן החלון, כדי א

 לפרסם את הנס(.

 .)איפה נולדה משפחת המכבים? )במודיעין 

 ה' אליי"(. -מהו המשפט המפורסם של יהודה המכבי )"מי ל 

 

 

www.dossinet.me 



 

 

 

  

 :שמן זית –נס פך השמן 

 שימושי השמן כיום ובעבר. -

 כיום: תיבול, בישול, קוסמטיקה טבעית.

 המלכת מלכים, חומר בערה, תיבול.  –בעבר 

 

 הפעלה חושית:

 ניתן לטבול פיסת לחם בשמן זית ולאכול. 



 

www.watertower-music.com 

 העלאת זכרונות

 כיצד חגגת את חג החנוכה עם המשפחה? -

 אילו מאכלים נהגת לאכול/לבשל לכבוד חג החנוכה בבית? -

 האם הדלקת נרות עם המשפחה? -

 אילו שירים נהגת לשיר בבית בחג? -

 חג החנוכה בשבילי הוא....-

 הזיכרון הכי חזק בשבילי מחג החנוכה הוא....-

 


