


 

 

  –לכל מנהלות ומנהלי התרבות בקיבוצים ובקהילות 

 אנחנו שמחות להגיש לכן.ם חוברת קצרה זו לקראת חג החנוכה.

החוברת כוללת כמה תכנים ורעיונות להשראה, להיכרות עם תכני החג, 

וכיוונים לדגשים של תוכן באירועים הקהילתיים, וכן אוסף רעיונות 

לפעילויות שניתן לקיים בקהילה לציון חנוכה, במיוחד בימים של ריחוק 

 חברתי וחשש ממפגש. 

 

עוד רעיונות בחרנו להתמקד בשלושה רעיונות מתוך החג, כמובן שישנם 

 נוספים שניתן לשאוב מהם השראה: 

 האור והחושך, עצמאות וריבונות, והציפייה לנס.

 

בעמוד האחרון תמצאו אוסף רעיונות והשראה לעשייה משמעותית 

 בקהילה בחג.

 

 

 נו חג אורים משמעותי,ל שיהיה לכו

 

 

 

 בברכה,

 ריקי, יעל ואילה

  



 האור וחושך

 

 : הסבר
היום הראשון של חנוכה הוא כ"ה בכסלו. 

בדצמבר,  21-מועד זה יוצא לרוב בסמוך ל

 היום הקצר ביותר בשנה. 

 ההאנושות כולה התפעלה או חשש

מתהליך החשכת העולם, וכמעט בכל 

התרבויות האנושיות ניתן להבחין בחגי אור 

 סביב מועד זה. 

וחושך יכול לקחת הרעיון של עיסוק באור 

אותנו להעמקה ברעיון האוניברסלי של 

, והיותנו משפחה בני האדם הדמיון בין כל

אחת גדולה. זהו רעיון הומניסטי עמוק, 

בני על כלל  ,המציע מבט אנושי, חומל ומכיל

 , ולא מביט על השוני וההפרדה. האדם

כמובן שניתן לעסוק גם במוטיב של הגברת 

למנו, התלוי לא האור, והרחבת החיובי בעו

רק בסיבוב כדור הארץ, אלא גם באקטיביזם 

 שלנו.

 

 

 

 מקור: 
ִמְתַמֵעט ְלִפי  ָרָאה ָאָדם ָהִראשֹון יֹום שֶׁ שֶׁ

ָסַרְחִתי  ָמא ִבְשִביל שֶׁ ְוהֹוֵלְך, ָאַמר: "אֹוי ִלי, שֶׁ

ְלֹתהּו ַוֹבהּו ְוזֹו ִהיא  עֹוָלם ָחשּוְך ַבֲעִדי ְוחֹוֵזר

ִנְקְנָסה ָעַלי ִמן ַהָשַמִים." ָעַמד ְוָיַשב  ִמיָתה שֶׁ

ָרָאה ח' ָיִמים ְבַתֲעִנית ּוִבְת  ִפָלה. ֵכיָון שֶׁ

ַמֲאִריְך ְוהֹוֵלְך, ָאַמר:  ְתקּוַפת ֵטֵבת ְוָרָאה יֹום שֶׁ

ל עֹוָלם הּוא." ָהַלְך ְוָעָשה ְשמֹוָנה  "ִמְנָהגֹו שֶׁ

ת ֲעָשָאן ְלֵאלּו  רֶׁ ָיִמים טֹוִבים. ַלָשָנה ָהַאחֶׁ

ּוְלֵאלּו ָיִמים טֹוִבים. הּוא ְקָבָעם ְלֵשם ָשַמִים 

 ם ְקָבעּום ְלֵשם ֲעבֹוַדת כֹוָכִבים. ְוהֵ 

י מסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד תלמוד בבל

 א'

 מקורות נוספים להשראה: 

 

ְבתֹוְך תֹוכֹו ּדֹוֵלק  ָצִריְך ָכל ִאיש ֵיַדע ְויִָבין שֶׁ שֶׁ

 ֵנר

ֵאין לֹו ֵנר  ְוֵאין ֵנרֹו ְכֵנר ֲחֵברֹו ְוֵאין ִאיש שֶׁ

ָכל ִאיש ֵיַדע ְוָצִריְך ָעָליו ַלֲעֹמל  שֶׁ ְויִָבין שֶׁ

 ּוְלַגלֹות אֹור ַהֵנר ָבַרִבים

 ּוְלַהְדִליקֹו ַלֲאבּוָקה ְגדֹוָלה ּוְלָהִאיר ְלעֹוָלם כֻּלֹו. 

 הרב קוק

 

וכאן יש ביצוע מתוק ומולחן של המילים 

 הללו

 

 

 

ַהֹכל יֹוֵשב ְבתֹוְך  ֵיש ָשָעה שֶׁ

 ָהאֹור

ן ֵחן ְבתֹוְך ֲעִדי ָזָהב בֶׁ  ְכמֹו אֶׁ

ְפָשר ַלְחֹפן אֹור ָכזֶׁה  אֶׁ

ֱאֹכל אֹור ָכזֶׁה ְפָשר לֶׁ  אֶׁ

ְפָשר ִלְגֹמַע אֹור ָכזֶׁה  אֶׁ

ְך ְוָלֹרַחב ְפָשר ַלנּוַע בֹו ָלֹארֶׁ  אֶׁ

ְפָשר ִלְשֹקל אֹותֹו  ְבָזָהב אֶׁ

 ָמֵלא

 רחל חלפי

 

 

 

 

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד 

לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום 

 יר את האור."להילחם בחושך, עלינו להגב

 א.ד. גורדון

  

https://www.youtube.com/watch?v=XFas-crVm9g
https://www.youtube.com/watch?v=XFas-crVm9g


 עצמאות וריבונות

 הסבר:
פור ההיסטורי של חנוכה מגיע אלינו מספרי יהס

ה ביקש ר לפני הספי  2-המכבים. במהלך המאה ה
פה ועד תקו השלטון ההלניסטי ששלט על הארץ,

מסוימת איפשר חופש דת ופולחן, להחמיר ולאסור 
 מנהגים דתיים מקומיים, כגון שמירת שבת וכשרות. 

ון ההלניסטי טהדבר יצר מתח כפול: הן כלפי השל 
 והן בין היהודים בינם לבין עצמם. 

 הסיפור מעלה סוגיות מורכבות ורבות: 

 ומה מוכנים לעשות כדי רעיון הקנאות לדת ,
לשמר אותה? )אפשר לראות במקור המובא 
כאן כי מתיתיהו החשמונאי רצח יהודי אחר 
שקיבל עליו את גזרות הדת ההלניסטיות 
החדשות. סיפור נורא. היכן עוברים הגבולות 

 בשמירה על זהותנו?(

 והיכולת ליצר בית לאומי, בו  נותחשיבות הריבו
נוכל לקיים את תרבותנו ולבטא אותה במרחב 

 הציבורי.

  יהודה המכבי  :ול רבים"מרעיון ה"מעטים
הצליח לנצח את צבא יוון העצום בתחבולות 
וחכמה. אנחנו מהללים היום את המיעוט 
היהודי בארץ שחתר בלחימה אל עצמאות 

היום ושחרור לאומי. מה זה אומר על המצב 
בשטח ארץ ישראל? מיהם המעטים החותרים 
לחירות לאומית, ומה עמדותינו ומעשינו 

 כלפיהם? 

 :יהודה המכבי היה אקטיביסט  רעיון הגבורה
שחתר במעשים לקדם את תפיסותיו. מיהם 

 ת שלנו היום? והגיבורים והגיבור
 
 

 מקור:
ת ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁה ָקַרב ִאיש ְיהּוִדי  "...ּוְכַכלֹותֹו ְלַדֵבר אֶׁ

לְֶׁך.  ְלֵעיֵני כָֻּלם ִלְזֹבחַ  ַעל ַהָבָמה ְבמֹוִדיִעים ְכִמְצַות ַהמֶׁ
ַוַיְרא ַמִתְתָיהּו ַוְיַקֵנא ַוִיְשתֹוַנן ִכְליֹוָתיו ַוְיַשַלח ֲחרֹונֹו 

לְֶׁך -ַכִמְשָפט ַוָיָרץ ַוִיְזָבֵחהּו ַעל ַ מֶׁ ת ִאיש ַהָבָמה. ְואֶׁ
ת  ַהָבָמה ָהַרס. ַהְמַאֵלץ ִלְזֹבַח ֵהִמית ָבֵעת ַהִהיא ְואֶׁ
ר ָעָשה ִפיְנָחס לְ  ן ָסלּוא ַוְיַקֵנא ַלתֹוָרה ַכֲאשֶׁ ִזְמִרי בֶׁ

 ]במדבר כה[.
ֱאֹמר: ָכל ַהְמַקֵנא  ַוִיְקָרא ַמִתְתָיהּו ָבִעיר ְבקֹול ָגדֹול לֶׁ

ל ַלתֹוָרה ָהעֹומֵ  ד ַבְבִרית ֵיֵלְך ַאֲחָרי. ַוָיָנס הּוא ּוָבָניו אֶׁ
ם ָבִעיר. ר ָהָיה ָלהֶׁ ָהִרים ְוַיַעְזבּו ָכל ֲאשֶׁ  הֶׁ

 
כ"ח )ספר -ספר חשמונאים א', פרק ב', כ"ב

 76-103 חשמונאים א' נכתב בעברית, בין השנים 
 לפני הספירה(

 ראה: שמקורות נוספים לה
 

 ִמי ְיַמֵלל ְגבּורֹות ִיְשָרֵאל,
 אֹוָתן ִמי ִיְמנֶׁה?

 ֵהן ְבָכל ּדֹור ָיקּום ַהִגבֹור
 גֹוֵאל ָהָעם.

 
 ְשַמע!

ה  ַבָיִמים ָהֵהם ַבְזַמן ַהזֶׁ
ה,  ַמַכִבי מֹוִשיַע ּופֹודֶׁ

 ּוְבָיֵמינּו ָכל ַעם ִיְשָרֵאל
 ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיָגֵאל.

 מנשה רבינא
 

למה השיר הזה הוא שיר למי שרוצה לדעת 
 חתרני, לחצו כאן

 
 

של "כזה ראה ערכת "גיבורות מאירות" 
 וחדש", תוכלו לראות את כולה כאן

 
 

 ומה נתן אלתרמן אומר עלינו? 
מעניין לקרוא את סיפור הילדים הנחמד 

אומר לקהל בעיניים ביקורתיות. מה אלתרמן 
 המבוגר שלו? 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%9C


 ציפייה לנס

 

 מקורות השראה נוספים: 

 נּו נֹוְשִאים ַלִפיִדיםאָ 
 ְבֵלילֹות ֲאֵפִלים.

 זֹוְרִחים ַהְשִביִלים ִמַתַחת ַרְגֵלינּו
ר ֵלב לֹו  ּוִמי ֲאשֶׁ
 -ַהָצֵמא ָלאֹור 

ת ֵעיָניו ְוִלבֹו ֵאֵלינּו  ִיָשא אֶׁ
 ָלאֹור ְויָבֹוא!

 
 -ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו 

ן לֹא ָמָצאנּו. מֶׁ  ַפְך שֶׁ
ק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו,  ָלֵעמֶׁ

 ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות
 ַהְגנּוִזים ִגִלינּו.
 -ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו 

ן לֹא ָמָצאנּו. מֶׁ  ַפְך שֶׁ
ַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם   -ַבסֶׁ

 ַוְיִהי אֹור!
 אהרן זאב

 
 

 ִנְצחֹון ַהַמַכִבים ְנַסֵפר, ְנַזֵמָרה
 ַעל ַהְיָוִנים ָאז ָיָדם ִכי ָגֵבָרה,

 ַלִים ָשָבה ִלְתִחָיה,ְירּושָ 
 ַעם ִיְשָרֵאל ָעָשה תּוִשָיה.

 ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחנָֻּכה ַרִבים!
ר חֹוְללּו ַהַמַכִבים.  ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנְפָלאֹות ֲאשֶׁ
 אברהם אברונין

 

 

 

 הסבר:
של נס פך השמן מגיע ממקור מאוחר, ונכתב  הסיפור

בנופים אחרים. אם סיפור המכבים ברובו מגיע אלינו 
מספר המכבים, שנכתב בישראל במאה הראשונה 
לפני הספירה, כשרוב היהודים עוד היו בישראל, הרי 

סה גלותית: המקור שסיפור פך השמן משקף תפי
הראשון הידוע לנו הוא מהתלמוד הבבלי, מסביבות 

כשרוב היהודים כבר אינם לספירה.  5-המאה ה
יושבים בארצם ונתונים תחת שלטון כובש אחר, 
סיפור על עצמאות וריבונות הוא סיפור תלוש 
מהמציאות שלהם, ולכן הם יוצרים סיפור חדש, סיפור 

ג ומצביא, אלא אל כל שהגיבור בו הוא לא אדם, מנהי 
יכול העושה ניסים, ומאיר את המקדש באופן פלאי 

 ובלתי ניתן להסבר רציונלי. 
יהודי בבל מבקשים ליצור סיפור שיהיה להם רלוונטי 

 לתקופה, למקום ולסיטואציה שבהם הם נמצאים.
סיפור פך השמן, מהו היום את  .ותכשאנו מנכיחים

ה? לילדות המסר שאנו מבקשות.ים להעביר? לקהיל 
מהו המקום של הנס, או הציפייה לנס,  ולילדים שלנו?

 בחיים שלנו היום? 
 

 
 מקור:

ַבֵהיָכל,  ִנְכְנסּו ְיָוִנים ַלֵהיָכל, ִטְמאּו ָכל ַהְשָמִנים שֶׁ ְכשֶׁ שֶׁ
ָגְבָרה ַמְלכּות ֵבית ַחְשמֹוַנאי ְוִנְצחּום, ָבְדקּו ְולֹא  ּוְכשֶׁ

ל  ָמְצאּו ָנח ְבחֹוָתמֹו שֶׁ ָהָיה מֻּ ן שֶׁ מֶׁ ל שֶׁ ָחד שֶׁ ָלא ַפְך אֶׁ אֶׁ
ָחד. ַנֲעָשה בֹו  ָלא ְלַהְדִליק יֹום אֶׁ ֹכֵהן ָגדֹול, ְולֹא ָהָיה בֹו אֶׁ
ת ְקָבעּום  רֶׁ נּו ְשמֹוָנה ָיִמים. ְלָשָנה ַאחֶׁ ֵנס ְוִהְדִליקּו ִממֶׁ

 ָאה.ַוֲעָשאּום ָיִמים טֹוִבים ְבַהֵלל ְוהֹודָ 
  

תלמוד בבלי מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב' 
לס'( 500-)התלמוד הבבלי נכתב בבבל, בערך ב  

 

 
..." 

 ֲאַזי ִביֵמי ַחְשַמִניםְיָוִנים ִנְקְבצּו ָעַלי 
 ְוִטְמאּו ָכל ַהְשָמִניםּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי, 

 ַנֲעָשה ֵנס ַלשֹוַשִניםּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים 
 ָקְבעּו ִשיר ּוְרָנִנים..."ְבֵני ִביָנה ְיֵמי ְשמֹוָנה 

 מתוך הפיוט "מעוז צור ישועתי"

 

  



 לפני היציאה לדרך:  שאלות שכדאי לשאולכמה  – הפרקטיקה ע לפנירג

 ?זה מסר חינוכי וקהילתי נשים דגש, ביחס מר על חנוכה? לעצמנו ולילדנו? על אימה חשוב לו מה חשוב לנו

 לתכנים של החג? 

 גבורה...  והיחד, דיהיחשאפשר להתמקד סביבם בחג: הגברת האור, אקטיביזם, ריבונות ועצמאות,  נושאים  

 ם חשוב לנו דות לפנינו, ואיך החג הקרוב יכול לשרת אותנו? האהעומ מה האתגרים והמשימות הקהילתיות

לקרב בין הדורות? לעודד  להכיר מסורות ומנהגים מגונים? להעמיק את ההיכרות? לקרב בין המשפחות?

 ...התנדבות וסולידריות? וכו' וכו'

  לת בקיבוץ שכדאי לבחור בהן להוב  יותהדמויות הרלוונטמתוך הדיוק של התכנים והדגשים הקהילתיים, מיהן

 וחברי קיבוץ לשותפות בחג? חברות כמה שיותרבים איך מער החג? 

 ...או להכין  הנחיותל מותאמות  תחילה על פעילויותכבואו נתכונן לסגר. מומלץ לחשוב מל  קורונה, קורונה

 תכנית מגירה למצב של החמרת ההגבלות... 

 

  להאיר את הקיבוץ – 2020חנוכה 

סיפורים של  סיפורי ניסים:
א.נשי הקיבוץ מהסוג הלא 
 ייאמן... זום או קבוצות קטנות.

סיפורים  יבורות וגיבורים מאירים:ג 
של א.נשי הקיבוץ שעושים ושותפים 
למעשה משמעותי. זום או קבוצות 

 קטנות.

בשעה  הדלקת נרות במרפסות
 קבועה. ניתן לצרף שידור של
שיר או ברכה מתאימה מחברי 

 קהילה שונים.

משפחה מזמינה  ר מחבר:נ
משפחה להדלקת נר 

משותפת. )מצוין לקיבוצים 
שקלטו הקיץ משפחות וכן 
לחבר וותיקים וותיקות 
 למשפחות צעירות יותר(

 :או משחק סימני דרך מרוץ לפיד
להזניק ממקומות שונים בזמנים 
שונים וכך לא נוצר מפגש פיזי גדול. 

צר בדרך תחנות עם משימות ליי
מטבעות בפינה  ושואטרקציות: חיפ

מתאימה, טביעות אצבע/ יד זוהרות 
טפטופי עם צבע מתאים ובד גדול, 

נרות, חידוני חנוכה, משימות ספורט, 
עמדת סיבוב סביבונים, הכנת 
 קישוטי חלונות, ובטוח יש עוד...

מיצגי אומנות  תחת לפנס:מ
מקומיים אשר יוצגו בפינות 
מוארות בקיבוץ לאורך השבוע 

אנשים יוכלו לעבור ביניהם ו
ולחוות אומנות מקומית. טיפ: 
לא חייבים להיות בעלי ניסיון 

 קודם....

 הכנת שקיות חול עם נר
ולהאיר שבילים בקיבוץ לקראת 

 אחד האירועים.

משולבת בהדלקת  שירת מרפסות
נרות )נכון, כבר עשינו את זה, אבל 

כייף להיזכר ולבחור שירים 
 מתאימים....(

בהתאם להנחיות  ערב מרקים:
או קבוצות  –קורונה כמובן 

 קטנות, או בתים מארחים

 -לבחור קיר/ לוח בקיבוץ 
להניח לידו פתקיות + עטים 

לכתוב ולהזמין את הקהילה 
או  איזה נס קרה לכם השנה

 .בעבר

מתאים לאחר  סיור חנוכיות בקיבוץ:
אתגר הכנת חנוכיות ביתיות. להציב 
בשעה ידועה מראש במרפסות 
 ולאפשר לאנשים לסייר ולהביט.

 לצלם אורלהזמין חברים ילדים 
בכל ההיבטים ובמהלך חנוכה 
 להציג תערוכת צילומי אור.

בהשתתפות  הפקת ריקוד
לבושים ילדים או מבוגרים 

לחילופים . בגדים זוהריםב 
בכוחות אפשר ג'גלינג את 

 מקומיים ובשעות החושך.

כאשר כל אחד.ת /  שירת המונים
משפחה מצלמים את עצמם 

בהשתתפות מקסימום חברים. ו
מהצילומים יוצרים קליפ ומפרסמים 

 .בחנוכה

: חרות חנוכיות תוצרת ביתת
להציב במקום מרכזי בו 

. הא.נשים יכולים לדרג ולבחור 
ניתן לאתגר ולבקש חנוכיות 

 מחומרים ממוחזרים.

כמו  כוחות מקומייםלשלב 
 ילדי בר מצווה.

 הכנת לפידים, סביבונים וחנוכיות
 בשעות ומתחמים שונים.

וותיקים מספרים  - היו היהערב 
חגגו וציינו את כיצד ומשתפים 

 חג החנוכה בעבר.

 

 

 חג אורים שמח!


