
אגף החינוך

(רחל חלפי)



: י ת ו ע מ ש מ ה  כ ו נ ח
תוכן ופעילויות לגיל הרך

"כל מה שאני יודעת על חנוכה זה מהגן...". 
חג,  כל  סביב  כמעט  בארץ,  רבות  פעמים  שנשמע  משפט  זהו 
התרבותית  התשתית  של  האדירה  חשיבותה  על  ומעיד 
נלמדת  לא  רבות  ופעמים  הרך,  בגיל  שמתבססת  והזהותית 

לאחר מכן, בילדות, בנעורים ובבגרות.

לשוחח  שניתן  ורעיונות  בתכנים  עשיר  חג  הוא  החנוכה  חג 
עליהם עם הילדים. כאנשי ונשות חינוך יש לנו אחריות להכיר 

בעצמנו את התכנים, ולתווך אותם לילדנו.
בחרנו להעמיק כאן בשני רעיונות עיקריים מתוך החג: האור 
והחושך וסיפור המכבים. בכל נושא תמצאו כמה מילות רקע 
על התמה, סיפור שניתן לספר לילדי הגן, והצעות לפעילויות 

סביב אותו הרעיון.

אצלכן,  שמקיימים  לפעילויות  רעיונות  על  לשמוע  נשמח 
ומשוב על הפעילויות שכאן אם קיימתן אותן.

חג אורים שמח!
צוותי "הגן הקיבוצי", בינ"ה ו"כזה ראה וחדש"



: ר ו ק מ
ִמְּתַמעֵט וְהוֹלֵךְ, ָרָאה ָאָדם ָהִראׁשוֹן יוֹם ֶשׁ לְפִי ֶשׁ

ּ וָבֹהוּ,  ָסַּרְחִתּי - עוֹלָם ָחׁשוּךְ בֲַּעִדי וְחוֹזֵר לְתֹהו בִיל ֶשׁ ָמּא בְִּשׁ ָאַמר: אוֹי לִי, ֶשׁ
ַמיִם! נְִּקנְָסה עָלַי ִמן ַהָשּׁ וְזוֹ ִהיא ִמיָתה ֶשׁ

מוֹנָה יִָמים בְַּתֲענִית וּבְִתפִלָּה. ב ְשׁ ָעַמד וְיַָשׁ
ל עוֹלָם הוּא. ֲאִריךְ וְהוֹלֵךְ, ָאַמר: ִמנְָהגוֹ ֶשׁ ַמּ ָרָאה ְתּקוּפַת טֵבֵת וְָרָאה יוֹם ֶשׁ כֵּיוָן ֶשׁ

מוֹנָה יִָמים טוֹבִים. ָהלַךְ וְעָָשׂה ְשׁ
ּ יִָמים טוֹבִים. ּ וּלְֵאלּו נָה ָהַאֶחֶרת עַַשָׂאן לְֵאלּו לַָשּׁ

מסכת עבודה זרה דף ח

: ר ב ס ה
במסכת עבודה זרה מספרים חז"ל על המקור הקדום של חג חנוכה שהתחיל עוד בימיו של האדם הראשון. בפעם 
הראשון שראה האדם את ימי החורף המתקצרים הוא מאד חשש ולא ידע שבסופם יחזור האור, הוא נבהל מאד וחשש 
שזהו עונש עבורו. אבל כשהבין שכך מנהגו של העולם ושהימים ילכו ויתארכו יצר חג שאותו חוגגים כל שנה בתקופה 

החשוכה ביותר. 

הסיפור הזה שחז"ל מספרים בשמו של האדם הראשון מדגיש את האוניברסליות של החג ואת העובדה שכמעט בכל 
התרבויות בתקופה החשוכה הזו של השנה ישנו חג שהמוטיב המרכזי שלו הוא אור. 

: ר ו פ י ס
אדם וחוה קמו בבוקר והביטו לשמים, השמש זרחה והם יצאו לעבוד בשדה. ככה היו יוצאים כל יום, אל הטבע. יום יום 
למחרת,  להחשיך,  התחיל  הזריעה  באמצע  פתאום  אחד,  יום  לאוכל.  ודואגים  זרעים  זורעים  השדה,  את  חורשים  היו 

החושך היה מוקדם אפילו יותר. אחרי כמה ימים הם שמו לב שהחושך מקדים להגיע. 

החושך היה מפחיד. בחושך היו זאבים, תנים ושועלים. היללות שלהם היו מאיימות. הם התחילו לחזור כל יום יותר ויותר 
מוקדם הביתה, למערה שלהם. עד שיום אחד החושך הפתיע אותם כבר כמעט בשעת הצהריים. "אני לא חושבת שכדאי 
שנצא שוב" אמרה חוה. "את צודקת", הוא ענה לה. "מסוכן בחוץ. יכול להיות שהאור לא יחזור לעולם". אולי זו הדרך 
שבה העולם יעלם, הם חשבו לעצמם, כל יום הוא ילך ויחשיך עד שלא יהיה יותר אור! שניהם דאגו, איך הם יחיו בעולם 

ללא אור? איך בכלל אפשר לחיות בחושך הזה?. 

"תמיד הכי חשוך
לפני עלות השחר..."



"יש לי רעיון", אמרה חוה, "בוא נכנס בינתיים למערה. נדליק בתוכה אש, נעשה לעצמנו אור ונחשוב איך להדליק את 
האור גם בעולם שבחוץ, נהיה בפנים עד שנמצא פתרון". הם החליטו לנסות לשנות את המציאות יחד. שמונה ימים הם 

עצרו את חייהם, כמעט ולא אכלו, כמעט ולא שתו. לא היה הרבה אוכל בתוך המערה. 

שמונה ימים הם ישבו בתוך המערה, שמונה ימים הם ניסו לחשוב איך אפשר להחזיר את לעולם את האור. ואז, הם 
הביטו החוצה ושמו לב שהימים מתחילים להתארך. כל יום היו עוד כמה דקות של אור, בכל יום העולם חייך אליהם קצת 
יותר. אז הם הבינו בפעם הראשונה שכך זו דרכו של העולם. זה לא קרה באשמתם, זה בכלל לא עונש והעולם לא יהיה 
חשוך לנצח. החושך שייך לתקופה הזו בשנה. שניהם שמחו שמחה גדולה והחליטו לחגוג חג שכולו אור. כל שנה בדיוק 
ביום הזה הם חזרו למערה והדליקו את האור, שמונה ימים, כדי לזכור את הימים ההם וכדי להזכיר לעצמם ולעולם כולו 

כמה כח יש להם להאיר את העולם. 

ומאז אנחנו חוגגים, בתקופה החשוכה הזו של השנה, חג של אור, חג עולמי שבו מדליקים את האור בכל העולמות 
ומזכירים לעצמנו שתמיד הכי חשוך דווקא לפני שהשמש זורחת. 

 : ה ח י ש ל ת  ו ל א ש
• מה זה חושך? מה קורה כשיש חושך? איזה חושך אנחנו מכירים?

• מה אנחנו מרגישים בחושך?
• מה מפחיד בחושך? מה אפשר לדמיין בחושך? מי אוהב את החושך? מה אתם אוהבים לעשות בחושך?

• כשאדם וחוה ראו שיש חושך הם מאד חששו, מה לדעתכם עזר להם להתגבר? האם אתם פעם התמודדתם עם פחד? 
   מה הפחד שלכם? מה יכול לעזור להתגבר עליו?

• אדם וחוה חגגו את החושך בכך שהם הדליקו אור. ספרו על נקודה אחת של אור, נקודה אחת של משהו משמח שיש 
   בכם. כל אחד יגיד תכונה טובה, נקודה של אור בילד או ילדה אחרים בגן. 

: ם י ר י ש
• באנו חושך לגרש

• נר לי נר לי
• אור עולה בבוקר

• נר ראשון של חנוכה

: ם י ק ח ש מ ו ת  ו י ו ל י ע פ
לעקוב עם ההורים על 

שעת השקיעה או 
הזריחה בכל יום, או 
פעם בשבוע לאורך 

השנה.

סיפור הבריאה 
המקראי: ניתן לספר 

עליו ולהתמקד בבריאת 
המאורות. יצירה של 
העולם עם המאורות 

החדשים.

משחקי אור וצל: 
תיאטרון צלליות, צורות 
של חיות עם הצל של 
הידיים על הקיר, פנס 

קסם.

חדר חושך: ליצור בגן 
ולשים בו דברים 

למישוש שהילדים 
צריכים לנחש, לראות 
מה קורה כשמדליקים 

   בו נר בודד.

ניסויים מדעיים: 
צבעים שיש בלהבה, 

השתקפויות דרך 
חומרים שונים וניירות 

שקופים וצבעוניים.

חשיפה למנהגים וחגי 
אור שיש בעולם: 
תמונות, סמלים 

ומנהגים.

חשוב לאפשר לילדים לשתף ברעיונות שלהם אילו 
משחקים ניתן לשחק בחושך? איפה בבית או בגן ניתן 
לשחק במשחקי חושך ואור? מי יוכל לשחק במשחק?



: ר ו ק מ
בימים ההם היה כהן בישראל ושמו מתתיהו בן יוחנן בן שמעון מבני יהויריב בירושלים והוא יושב בהר מודעית. 
ויהיו לו חמישה בנים ואלה שמותם. יוחנן הקדשי, שמעון התרסי ויהודה המכבי. אלעזר החורני ויונתן הופסי...  
שמעו לקול שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא ויהי לכם לאב. יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, הוא 
יהיה לכם לראש במלחמה. ועתה אספו לכם כל הדבקים בתורת ה', לנקום את נקמת עמנו בצריכם. השיבו להם 

כפועלם ושימרו את מצות ה' בכל לבבכם. ויברך אותם וייאסף אל אבותיו.
מקבים א פרק ב

: ר ב ס ה
חמשת האחים המכבים שמופיעים בסיפור חנוכה היו אחים מיוחדים מאד. בסיפורים המקראיים וההיסטוריים אחים 
פעמים רבות נמצאים בקרב על הירושה. יעקב ועשיו, יוסף ואחיו ועוד. אבל האחים האלה תמכו זה בזה לאורך כל הדרך. 
והיתה להם גם אחות שעזרה להם  הם הנהיגו במודל של הנהגה משותפת. אחד מנהיג בקרב, השני שופט את העם 
בהובלה ובתכנון ההנהגה. מהרגע הראשון אבא שלהם מתתיהו הדגיש הם ביחד בסיפור הזה וטרח לומר את התכונות 
למשל  בהנהגה,  זה  את  זה  החליפו  הם  ואכן,  בהנהגה.  מסוים  לתפקיד  שיתאים  לכך  שגורמות  מהם  אחד  לכל  שיש 
יונתן היה מנהיג תחתיו והוא דיבר רק טוב על אחיו כמנהיג. היחד שלהם הוא אלמנט מיוחד שכדאי  כשיהודה מת, 

להדגיש אותו כשמספרים את סיפורם.

: ר ו פ י ס
נולדתי להיות בן צעיר, אח לארבעה אחים ואחות. כבר כשהייתי ילד קטן הייתי מביט בהם. הם היו מתווכחים זה עם זה, 
מתחרים בריצה, מתאמנים בירי בחץ וקשת. ואני הייתי מסתכל עליהם ולומד, איך הם מחזיקים את כלי הנשק, איך הם 
משכנעים זה את זה בוויכוח. אח קטן הייתי. ואז הגיעו ימים קשים, היוונים שלטו בארץ והם השתלטו על העיר שלנו, על 

המדינה שלנו, גזרו גזירות שהיינו חייבים לציית להן, גזירות שנגדו את ערכינו. 

אבא שלי החליט לצאת אל הקרב, הוא אסף את כולנו ואמר לנו : "תמיד היינו חלק משרשרת דורות, אבל היום אנחנו 
צריכים לעמוד על שלנו מול היוונים, הגיע הזמן להילחם בהם, אנחנו חייבים לשתף פעולה. שמעון – אתה איש חכם, 
אתה תנהיג ותוביל את העם, אתה תשפוט משפט צדק. יהודה, אתה יודע להוביל חיילים אל הקרב, יש לך כישרון לנצח 
את המלחמה. אתה תהיה המנהיג בעת לחימה. ואתם, כולכם, תזכרו לפעול יחד, תזכרו שזו משימה משותפת של כולנו". 
ככה אבא שלי אמר ונתן לנו להיות מנהיגים של המרד ביוונים. ואנחנו, לא נחנו לרגע. היוונים היו חזקים, היה להם צבא 
ענק, עם לגיונות ומפקדים. אבל אנחנו לא פחדנו כי היינו ביחד. הם הגיעו מרחוק אבל אנחנו הכרנו את הארץ ואחד את 
השני. הבנו שלא נוכל לנצח אותם בקרב רגיל. אז בחרנו בתכסיס. היוונים היו חייבים להגיע לירושלים הבירה כדי לשלוט 
בארץ. כדי להגיע אליה הם היו צריכים לעלות דרך ההרים ושם אנחנו חיכינו להם. יצרנו מארב שהפתיע אותם. הם 

התאמצו בעליה מעלה ואנחנו הפתענו אותם וניצחנו בקרב. 

"כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן!"



אחרי הקרב עלינו לירושלים, החלטנו להדליק את המנורה, לחדש את האור שדלק בה פעם. להדליק את האור בארץ 
שלנו. חיפשנו וחיפשנו שמן אבל לא נשאר כמעט שום דבר. עד שמצאנו פך קטן. התלבטנו מה לעשות בו. ובסוף יהודה 
אמר, בואו נדליק, אפילו רק ליום אחד העיקר שנחזיר את האור. הדלקנו בו את המנורה אבל הוא לא נגמר, פך השמן 

הקטן הספיק לשמונה ימים. וגם אנחנו, המשפחה הקטנה, חמישה אחים, הספקנו כדי לנצח את היוונים. 

יום אחד, כשיהודה אחי לא יכול היה להנהיג יותר קיבלתי אני את משימת ההנהגה. אני הקטן לקחתי על כתפי את 
האחריות, הפכתי להיות המנהיג. אני אוהב את יהודה אמרתי לכל העם, הוא היה מנהיג גדול ואני אנסה להיות טוב 
כמוהו. וכשקיבלתי על עצמי את התפקיד ידעתי, שהאחים שלי יהיו שם כדי לעזור לי במשימה. כל אחד תרם את מה 

שיכול, המטרה שלנו היא לנצח את היוונים יחד. 

 : ה ח י ש ל ת  ו ל א ש
• מה עזר לאחים המכבים לפעול יחד?

• האחים הצליחו להשתמש בייחודיות ובכוח של כל אחד מהם, מה הייחודיות והכוח שלכם? כיצד התכונה 
   הזו יכולה לעזור לכם להתגבר על מכשולים?

• ספרו על האחים והאחיות שלכם, מה אתם אוהבים לעשות יחד?
• מה הנר שדולק בכל אחד ואחת מילדי וילדות הגן, מה הייחודיות שלכם?

: ם י ק ח ש מ ו ת  ו י ו ל י ע פ

: ם י ר י ש
• הבה נרימה נס ואבוקה

• אנו נושאים לפידים
• הנרות הללו שאנו מדליקים

• מי ימלל גבורות ישראל

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש 
שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 

ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו."
הרב קוק

קישור לביצוע מקסים 
של השיר אור הנר", 

שווה ללמד את הילדים 
לשיר יחד.

"אין נרו שלו כנר חברו, 
ואין איש שאין לו נר": 

"מעגל האור" – 
הילדים אומרים אחד 

לשני במעגל או 
   בזוגות על תכונות 
טובות שהם מוצאים 

אחד\ת בשני\ה.

משימת בנייה משותפת 
שמצריכה יכולות 

מגוונות. לזהות ולתכנן 
מי טוב במה.

 יצירת דגל של 
המכבים: אילו סמלים 

יהיו עליו? אילו 
צבעים? מה הוא 

מבטא? אפשר ליצור 
דגל אישי לכל 

אחד, ודגל קבוצתי לגן.



www.bina.org.il


