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                       חג החנוכה                       שער  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 מטרות תוכן:  

  )גסיפור הח ושמות החג(חנוכה בכלל חג ההתלמידים ירכשו מידע על 
  .)הלכות ומנהגים(ועל טקס הדלקת הנרות בפרט 

   ."על הנסים"התלמידים יכירו את תפילת 
   ."נס"מושג התלמידים ידונו ב
  .וטיב השמן בחנוכה את מהתלמידים יכירו 

  
טרות לשוניות מ:  

  .חנוכהה נרות תהתלמידים יכירו מושגים בסיסיים הקשורים להדלק
  .התלמידים יפגשו טקסט מן המקורות ויתוודעו לשפתו הייחודית

  
 משך ההוראה:  

  שיעורים  ארבעה עדשלושה 
  
בשער זה :  

  ובמיוחד עם סיפור החג , כרות כללית עם החגהי –חנוכה חג ה: 1יחידה 
  "על הנסים"ותפילת 
  חנוכהה הדלקת נרות – אוריםחג ה: 2יחידה 
  האהובים על התלמידים גחהשירי  – טעם אישי: סיוםיחידת 
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מהלך ההוראה :  
  
  

  ,היכרות כללית עם החג –חנוכה חג ה: 1יחידה 
  "על הנסים"ובמיוחד עם סיפור החג ותפילת 

 מבואתשיח  
 חנוכה בבתי התלמידים 
 

  הקדמה כללית: פתיחה

 באמצעות  – סיפור החג במליאה
  שבחוברת לתלמידיםתמונות

  סיפור חג החנוכה: שלב א

 על הנסים "קריאת התפילה"  
  45' ראו עמ(עבודה בחוברת     

  )בחוברת לתלמידים

  "על הנסים"תפילת : שלב ב
, זיהוי המושגים העיקריים בתפילה

  אה בין התפילה לסיפור החג השוו

 
  
  

  

  חנוכהההדלקת נרות  –חג האורים : 2יחידה 
  

 הלכות ומנהגים   – הדלקת הנרות
 
  שיחה  
  46' ראו עמ(עבודה בחוברת 

  )בחוברת לתלמידים
 סיכום 

  
חג  "– התייחסות לשמות החג: סיכום

  "חג האורים" ו"החנוכה
  

  מרכזיות השמן בחנוכה

 
 חג – בשני שמות החג שיחה 

  החנוכה וחג האורים
  בין מנורה לחנוכייההבחנה  
  ולימוד  " כד קטן"שירת השיר

  מנהגים הקשורים בשמן 
  
  
  
  
  

  האהובים על התלמידיםהחג שירי  – אישי טעם: לסיום
  

  שירי חנוכה 
  
  שירת שירי חנוכה והפנייה לפעילות

  הסיום
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  היכרות כללית עם החג –חנוכה חג ה: 1יחידה,  

  " על הנסים" עם סיפור החג ותפילת ובמיוחד

  

 אמצעים הדרושיםה:  
  42-45' עמחוברת לתלמיד 

  כתום וירוק, אדום, כחול:  צבעיםה בשלוש, לכתיבה על לוח הכיתה)טושים(ים ִעֵּבְצַמ
  
  
הקדמה כללית  :  פתיחה  

  
  .מה הם יודעים על חג החנוכהונוודא מהתלמידים מידע  נזמין

  .יות אישיות של התלמידיםבמה לחוו ותינתן ל פרט שיוזכר על הלוחכבמהלך השיחה ייכתב 
  

  : אלהנושאיםמידע ל ניתן לחלק את ה
את נס פך השמן ,  את ניצחון היהודים על המכבים– ? מה חוגגים  
המסורת זכר  ולנס פך השמןלזכר ? מדוע( ימים  שמונה– ?ג החגו נח כמה ימים
 .)ימים המקדש ערך שמונה טיהורש
בנושא זהבהרחבה  נדון יחידה השנייהב(נרות ההדלקת :  בחגמרכזיהמעשה  ה( . 
מעוז צור "ת הפיוט שיר, משחק בסביבון,  אכילת לביבות וסופגניות:חג ה מנהגי

  ".מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"שירת המזמור , "ישועתי
 ןשמעו, יוחנן – מתתיהו ובניו:  משפחת החשמונאים– קשורות לחגה דמויות ,

והביא נגד היהודים מלך הרשע שגזר גזירות ה –אנטיוכוס . אלעזר ויונתן, יהודה
  .לחילול המקדש

שמן זית, נרות, חנוכייה, מנורה,  בית המקדש– הקשורים לחג  מושגים נוספים ,
  .כד קטן, ניצחון

חג האורים וחג החנוכה:  שמות החג.  
  

 מהדלקת הנרות בבית בשנה שעברה מה אתם זוכרים: לעבור לשאלות אישיותאפשר מכאן 
? מה עושים בזמן ההדלקה? כמה קנים יש בה? איך נראית החנוכייה שלכם? מי מדליק(

  ? משנהוהאם יש הבדלים בהדלקה בין יום אחד ל? האם אומרים משהו או שרים שיר מיוחד
  

  ...מנהגים שונים, עדות שונות
  

שחלקם התפשטו בארץ ים מנהג, וודאי מנהגים של עדות שונותבבשיחה עלו 
  .קודם לכןלעשותם ואומצו גם על ידי משפחות שלא נהגו 

לאחר " מעוז צור"ולשיר את  הפיוט , לשחק בסביבון יםהמנהגהם  לכך אותדוגמ 
שמקורם בקהילות ,  ובעת שנרות חנוכה דולקים"הנרות הללו"אמירת התפילה 

   .אשכנז
לאחר פרעות שלוש־עשרה  החובר בגרמניה במאה זה שפיוטהוא  "מעוז צור"

לאורך ההיסטוריה סבלו מהן היהודים התנכלויות שמספר על הפיוט . נגד היהודים
  ).  הפיוטעד תקופת חיבור(

מזמור שיר חנוכת הבית "לשיר את נהוג  במשפחות מעדות המזרח, לעומת זאת
   )'פרק ל, תהילים ("לדוד

למורה 
  בלבד
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   ...מנהגים שונים, עדות שונות

  
  .נרות החנוכה באופן הדלקת גם הבדלים קיימים

במשפחות מעדות המזרח נוהג אב המשפחה להדליק נרות בחנוכייה אחת בעבור 
  .כל בני הבית

במשפחות אשכנזיות המנהג הוא שאב המשפחה וכל אחד מהילדים מדליקים 
בשנים האחרונות גם נשים רבות מדליקות נרות . כל אחד בחנוכייה נפרדת, נרות

   .בחנוכייות משלהן
כיום בארץ ילדים רבים מכינים חנוכייות בגן או בבית הספר וכך התפשט המנהג 

גם במשפחות שלא נהגו כך בדורות , שהילדים מדליקים בחנוכיות משלהם
  .הקודמים

  
  

 לתלמידיםעבודה בחוברת   
אפשר להנחות את התלמידים לבצע אותה . מסכמת את הנלמד עד כה 1משימה 

  .בכיתה או בבית
  
  
 סיפור חג החנוכה:  אשלב   
  

 הרקע היסטורי לחג החנוכה  
בהמשך נציע דרך לספר את . לפניכם תקציר האירועים ההיסטוריים המיועד למבוגרים

  ). 44' עמ(הסיפור לתלמידים בעזרת האיורים המופיעים בחוברת לתלמידים 
  
  
 

 :השלטון היווני בארץ ישראל
ז כיבושה על ידי אלכסנדר מוקדון בשנת ארץ ישראל הייתה נתונה לשלטון יווני מא

אמונתם על שמרו על דתם ובארץ ישראל חלק מן היהודים .  לפני הספירה323
ן הקבוצות היחסים בי". םמתייווני"ה כונו יהודים אל, מצו אורח חיים יווניי אםוחלק

  .היו מתוחים
כונה אנטיוכוס הרביעי שהסלווקי המלך  במאה השנייה לפני הספירה עלה לשלטון

הסלווקים היו יורשי היוונים באזור סוריה וארץ  (".משוגע" – כלומר"  אפיפאנס"
  ).ישראל

  
  :גזירות אנטיוכוס

 כלי –  בירושלים לפני הספירה שדד אנטיוכוס את אוצרות בית המקדש168בשנת 
  .ותשמישי קדושהזהב 

מהם  הוא דרש ,בין היתר. מצוות דתםחלק מאנטיוכוס אסר על היהודים לקיים 
לחלל את , )חזיריםכגון (קורבנות להקריב להם ,  היווניםםלבנות במות לאלילי

  . השבת ולא לקיים את ברית המילה
המשיכו לחיות על פי ש בין היהודים םחמרת היחסיהגזירות אנטיוכוס הביאו ל

  .מצד שני, היווניאנשי השלטון  וםלבין המתייווני, מצד אחד, אורח חיים יהודי
  
  

למורה 
  בלבד

  

 

למורה 
  בלבד
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  : החשמונאיםמרד  

משפחת  לפני הספירה בהנהגת 167 נגד אנטיוכוס פרץ בשנת םיהודישל מרד 
המכונה  (יהודה ,שמעון ,יוחנן:  של מתתיהו בן יוחנן ובניותו משפח, החשמונאים

 ביד הם עשו זאת. המרד תחילה הצליחו היוונים לדכא את .ויונתן אלעזר, )מכבי
המורדים אך לאחר זמן הצליחו . בדותאלפי יהודים נהרגו או נמכרו לעו, קשה

כסיסי בעזרת ת, אף על פי שהיה גדול יותר ,להתגבר על הצבא היווני החזק
   .מלחמה ומתקפות פתע

  
  :הניצחון

אותה שנה בה בכסלו "בכ. היווניםעל היהודים גברו לאחר שלוש שנים של קרבות 
, בית המקדשהיהודים טיהרו את . םיהחזר בית המקדש ליד)  לפני הספירה164(

הדליקו שוב את ת הקודש וחידשו בו את עבוד, הוציאו ממנו את פסלי האלילים
 היהודים לא מצאו בבית המקדש בספר המכבים מסופר כי. מנורת בית המקדש

  .משיפודי ברזלמנורה חדשה הרכיבו לכן את המנורה ו
  

  :שמונה ימי חג החנוכה
, יהודישלטון ארץ ישראל לה של ת וחזרהחשמונאיםלזכר הניצחון הצבאי של 

 היא הדלקת נרות במשך  בחגהמצווה המרכזית. נו את חג החנוכהיקבעו חכמ
  . ימי החג לנס פך השמן המסופר בתלמודתמקובל לקשר את שמונ .שמונה ימים

  
  :נס פך השמן

  : התלמוד הבבלי מספר על נס פך השמן במילים אלה
  

  ,יכלכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבה
  ,בית חשמונאי וניצחום וכשגברה

  בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 
  ,בחותמו של כהן גדול מונח שהיה

  ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד
  .שמונה ימים בו נס והדליקו ממנו נעשה

 .טובים בהלל והודאה לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים
  )ב"א ע"כדף  שבת מסכת, תלמוד בבלי(

  
 אולם חיבור ,בו מוזכר נס פך השמןשבלי הוא החיבור הקדום ביותר התלמוד הב

מכיוון שעברו מאות שנים בין . םאירועיהכתב מאות שנים לאחר  הלעהועלה זה 
  . של הסיפור מוטלת בספקהתלמוד אמינותו אירועים לכתיבת ה

 בלתי־נפרד ס פך השמן הוא חלקנ, הנס לא היה אירוע היסטוריגם אם אולם 
  .  היהודיתהמסורתמ
  

ל וגם כאשר הכ –החנוכה חג ב מרכזי ןרעיובטאת מ קריאה סמלית של הנס
אפשר להדליק את היה של שמן ונשכח מכד קטן . אין לאבד התקווה, נראה אבוד

. התברר כאפשרי, נראה מלכתחילה בלתי אפשרימה ש! המנורה לשמונה ימים
פילו  להאיר א מסוגל  נר קטן אחד– חנוכההבהדלקת נרות גם מתבטא זה רעיון 

  .לילות החורפיים של כסלו וטבתהאת 
  .'המיועדת לכיתה ג" מעגל החגים"נרחיב בנושא זה בתכנית 

למורה 
  בלבד
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  "מכבי"המילה 
  

  כולהשושלת החשמונאיםמה של שלשהפך   של יהודה החשמונאיוכינוי :מכבי
 על מוצא שם זה נחלקו.  ויד לגבורת ישראל בכל הדורות,גדודי הלוחמיםשל ו

 אויש הסוברים שהו, "וחנןין בהן כתתיהו מ"ראשי תיבות של בו יש רואים : הדעות
  .(...)אחד מגיבורי דוד , "מכבני"השם של קיצור 

ומקורו בשם ) ולא עברי (רומי־יווניבטענה שזהו שם  ' בק"מקבי"כותבים אותו היש 
 :שהשם הוא ראשי תיבות שלמדרש מאוחר יותר דורש . )פטיש (=מקבתהעצם 

  ."הוהיאלים במוך כי מ"
 )טוב לוינסקי-ר יום"דמאת , אנציקלופדיה של הווי ומסורת ביהדות, "מכבי"מתוך הערך (
  

   
  
  
 לתלמידיםהסיפור המעובד   

  )44' עמ( שבחוברת לתלמידים האיוריםחמשת ות ע סיפור החג באמצאפשר לספר את
  
 דברי מבוא  

על שאיפתם של לשלוט בכל העולם ועל : היוונים בעת העתיקה לתלמידים על אפשר לספר
היוונים שאפו להפיץ את . שמרכזה פאר גופו של אדם והערכת היופי, אמונתם מיוחדת

  . שבה שלטוהאמונה באליליהם בכל ארץ 
  
  החלטתי  ":ואומרהיה תלוי על צווארו דוד ש האת מגן מסיר אדם עטוף גלימה :אאיור

 ". יותרזה קל, לחיות כמו היוונים
.  ארץ ישראל גםבין הארצות שכבשו היוונים הייתהשלהסביר איור זה אפשר לקשר הב

 כלפי היהודים ואכן חלק מן היהודים המשיכו סובלניהיווני במשך שנים רבות היה השלטון 
 היווני העדיפו לאמץ את אורח החיים, בעיקר בערים ,יהודים רביםאולם . באורח חיים יהודי

כונו אנשים אלו . חלקם מתוך אמונה כנה ומטעמי נוחיותחלקם , המירו את דתםואף 
  . "מתייוונים"
  
  אסור ללמוד !.. אסור לעשות ברית מילה"וקורא מתוכו ז ו כרּוכרֹוז מחזיק ביד :באיור

 !..תורה
, ")המשוגע "כלומר" (אפיפנס"הרודן אנטיוכוס ל עם עלייתו לשלטון ששלספר כאן אפשר 

 .היוונים ניסו לכפות את דתם על היהודיםו ,ת ותרבותיתהתחילה תקופה של רדיפה דתי
לקבל את  סירבו יהודים רבים אחרים. הפעם מפחד,  המירו את דתם והתייוונויהודים נוספים
 על גזרו גזירות קשותו,  בכוחםלהשליט את דתבתגובה החליטו היוונים . הדת החדשה

  . קדשבית המ את ם חיללו ג היוונים.כגון אלה המופיעות בכרוז שבאיור, היהודים
  
  מצוידים בפילים ובנשק   יותררביםהיוונים . חיילים יווניםיהודים מעטים נלחמים ב :גאיור

 .רב יותר
על חוסר האיזון , אפשר לספר על משפחת חשמונאי שהובילה את המרד ביווניםבהקשר זה 
הנראים , יםפיל גם שהלהסביראפשר . סופו של דבר ועל הניצחון שהושג בשהיה בקרב

  )"טנקים"מעין (להובלה שימשו והיוונים כוחות ברשות ההיו , באיור
   

למורה 
  בלבד
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 פסל , ומתגלגלים כדים שבוריםעל הרצפה מוטלת מנורה  : המקדשפניםאיור של  : דאיור
 . באמצע המקדשעומד 

   .טיהור המשכןכאן כדאי לספר על 
  
 בית המקדשעמדה בשל מנורת שבעת הקנים שאיור  : האיור  

לאחר טיהור המקדש לא נמצא שמן זית טהור להדלקת : לספר על נס פך השמן אפשר לסיום
חששו כי עד שיגיע שמן .  בלבדלבסוף נמצא פך קטן שאמור היה להספיק ליום אחד. המנורה

פך בהתרחש נס והשמן ש התלמוד הבבלי מספר .שוב המנורה תכבה זית נוסף מהגליל
 . ימים שמונה ותו הנס אנו חוגגים את חג החנוכה במשךלזכר א. ימיםשמונה הקטן הספיק ל

  
בדיקת הבנת הסיפור   

אפשר לבקש מהתלמידים לסכם את סיפור חנוכה בעזרת שאלת שאלות המתרכזות 
  .טיהור המקדש ונס פך השמן, המכבים, היוונים: בשלושה נושאים

האם ?  לעשותמה הם רצו? מי היה המלך שלהם? מה אנו יודעים על היוונים :היוונים
מה עשו היוונים כשראו שהיהודים לא רוצים לקבל ?  בשמחהםהיהודים קיבלו אותם ואת דת

  .וכדומה? את דתם
מי היו )  אלעזר ויונתן,יהודה, שמעון, יוחנן(?  היו בניוימ? מי היה מתתיהו :המכבים
  ? האם היה להם נשק רב? האם הם היו רבים? מדוע הם מרדו ביוונים? המכבים

מה היה ? מצאו שםמה ?  מה קרה כשהגיעו המכבים למקדש:ור המקדש ונס פך השמןטיה
  ?כמה ימים דלק השמן מהפך הקטן? כיצד נפתרה הבעיה? חסר להם במיוחד

  
  
 על נסים"תפילת  : שלב ב"   
  

 על הנסים"ת על תפיל "  
תפילה תפילות מיוחדות להוספת גם בכי אם  ,את חנוכה מציינים לא רק בהדלקת הנרות

  .היומית
ג החנוכה בחתפילת עמידה לברכת המזון ולהיא תפילת הודיה שנוספה " על הנסים"תפילת 

על הנסים ועל הפורקן ואל " :מיליםן הבשני החגים היא מתחילה באות. חג הפוריםבו
המשך ". הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה

   .חגכל אירועים המיוחדים שאירעו במתאר את ה החגים ובשניהתפילה שונה 
  
על הנסים"התפילה ת  קריא"  

 במתכוון התפילה מופיעה) 45' עמ(בחוברת לתלמידים 
כדי להימנע ממושגים קשים המצריכים הסברים במקוטע 
  . ארוכים

  
ן של יה על פירושלאחר קריאת התפילה רצוי לעמוד

 לבם של התלמידים  את תשומתלהפנותו, המילים הקשות
יום ־לסגנון הלשוני הייחודי של התפילה לעומת שפת היום

  .שלנו
 שבחוברת 2יחד עם התלמידים נבצע את משימה 

  .45' בעמ, לתלמידים
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 ים קשיםיביטו ביאור  
   מהםלהשכיח את התורה – להשכיחם תורתך
  עזרת להם במלחמה, עבורםב לחמת – רבת את ריבם

   גרמת לניצחון הצבא הקטן על הצבא הגדול–מסרת רבים ביד מעטים 
   בית המקדש–דביר ביתך 

  
  זיהוי מושגים עיקריים בתפילה": על נסים"ניתוח התפילה  

את תשומת הלב של התלמידים לכך שהמשפט נסב  ,לאחר קריאה חוזרת של התפילה
ים כדי להבין את התפילה עלינו להשלים אותה במיל. ועלהפותח את התפילה הוא חסר פ

  ".מודים אנחנו לך"
בעזרת .  שבחוברת לתלמידים4 ו־3לאחר מכן ניתן למלא עם התלמידים את משימות 

  ".על הנסים"משימות אלה יוכלו התלמידים להבין את תפילת 
  . הודיה לאלוהים על עזרתו במלחמה ובניצחון על היווניםהיא תפילה זו גם ש נציין

  
  

  ?"מודים אנחנו לך"לאן נעלמו המילים 
  

 עמידהתפילת ההנאמרת ב "מודים"נוסף לברכה שא קטע יה" על הנסים"תפילת 
 רק תנאמר" על הנסים"ברכת . "מודים אנחנו לך"פותחת במילים בכל יום ו
החכמים שקבעו את מטבע התפילה לא ראו . )בנוסח שונה, ובפורים (בחנוכה

ילת הברכה עתה נאמרו בתחשזה , "מודים אנחנו לך"על המילים לחזור צורך 
הנוסח המלא צריך ". על הנסים"ולכן הברכה מתחילה ישירות במילים , "מודים"

  ". על הנסים–מודים אנחנו לך : "היה להיות
  
  
 הניצחון הצבאי" נס" על  

הנס שעליו אנו מודים לפי ברכה זו הוא הניצחון . בתפילת על הנסים אין זכר לנס פך השמן
  .הצבאי

  
  חשיבההשאלת  לדון ב אפשרתקדמותמבכיתות 

:  בחוברת45' המופיעה בבועת המחשבה בעמ
? "נס"מדוע לדעתך כינו חכמים את הניצחון הזה "

  !"הרי החיילים  נלחמו מלחמה קשה כדי לנצח
אפשר . "נס"הזדמנות לדון במושג היא שאלה זו 

 ולהיעזר עם התלמידים את המושג לנסות להגדיר
מעשה =  נס"(ים  בחוברת לתלמידההמופיעגדרה הב

 )"קטןפלא שסיכויו להתרחש 
שהסיכוי שהיהודים יצליחו לגבור על להדגיש אפשר 

,  עמדו לרשותם חיילים מעטים–היוונים היה קטן 
מנוסים , מזוינים בנשק מועט שלחמו מול חיילים רבים

התוצאה הסופית הייתה , אולם. ומזוינים בנשק רב
גורלו משום שהדבר נגע ל, אל ולא למקריותבמקורו אנו מייחסים את ההצלחה לנס ש. אחרת

  .  כולושל עם ישראל
מובע גם , עזרת האלוהיםעל היוונים מקורו בשל המכבים המפתיע ניצחון הצבאי  שהרעיוןה

מרמזות כי האלוהים נלחם יחד " על המלחמה שעשית לאבותינו"המילים . במילות התפילה
  .עם אבותינו

למורה 
  בלבד
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                   חנוכהההדלקת נרות  –האורים חג : 2יחידה                     

  
 אמצעים הדרושיםה:   

  47-46'  עמיםחוברת לתלמיד
  

 כדי להזכיר נוינקבעה על ידי חכמהיא , מצוות הדלקת הנרות בחנוכה אינה מצווה מן התורה
 מצוות הדלקת נרות  יש לקיים אתכיצדרבות מגדירות  הלכות. את הנס ולהודות לאל

  .בעם עוד בימים קדומיםהתפתחו כמה מנהגים . החנוכה
 הדלקת הנרות, ותוכנן על הנרות הברכותשל סדרן :  עניינים עיקרייםהבכיתה נתמקד בארבע

  ).פירוט כל נושא יוצג בהמשך ("הנרות הללו קודש הם" מקום ההדלקה ו,עצמה
   

עבודה בחוברת   
 חוברתב 46 ' בעמ הדלקת נרות חנוכה– 5משימה  את התלמידים לאפשר להפנות

  .לתלמידים
מוצגת שאלה  איור בכל.  נושאים שוניםההעוסקים בארבעם איוריארבעה ממורכבת המשימה 

 הראשונה על השאלה יחד עם התלמידים ענותכדאי ל.  עליהלענותשהתלמידים מתבקשים 
  .לענות לשאלות הבאותשידעו די  כ–שהיא המורכבת ביותר 

  
 רכה על דבר חדש וטוב ב–" שהחינו "ברכת: א איור  
  .אמירת ברכותבדר הדלקת הנרות מתחיל ס -

  :אלהבכל ערב נאמרות הברכות ה
  ". חנוכה שלנו להדליק נרואלהינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציו' ברוך אתה ה"
  ."אלהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה' ברוך אתה ה"

  . עשה הדלקת הנרותהברכה הראשונה עוסקת במ
  .דלקת הנרותלהה היא ברכת הודיה המקשרת בין סיפור החג יהברכה השני

  :ברכה שלישיתגם בערב הראשון בלבד נאמרת  -
את מבטאת הברכה זו ". מנו והגיענו לזמן הזהיאלהינו מלך העולם שהחינו וקי' ברוך אתה ה"

 היא נאמרת רק ביום הראשון על כן(היא ברכה על דבר טוב וחדש , שמחתנו לחגוג את החג
  .)חג החנוכהשל 

  
 הדלקת הנרות : ב איור  

 – בערב השני,  נר אחד– בערב הראשון. מדליקים נרות חנוכהערבי החג  תבכל ערב משמונ
  .מספר הנרות הולך וגדל בכל ערב .עד היום השמיניהלאה שני נרות וכך 

  :ּהָׁשָמׁש
עד בחנוכייה ולנר זה מי". שמש"הנקרא , תשיעי,  נוסףנרבמשתמשים  כדי להדליק את הנרות

הוא ( זה אינו שווה לשאר הקנים קנה. קנה מיוחד המאפשר להבדיל בינו לבין הנרות האחרים
לפני אמירת הברכות מדליקים . )או מרוחק משאר הקנים, או נמוך יותר יותר יכול להיות גבוה

  .  השמש מדלקים את נרות החג ובעזרת את השמש
  ?מדליקים קודםאיזה נר 

 – בערב השני מניחים שני נרות. יותרבבקנה הימני  מדליקים נר אחד שמניחים ערב הראשוןב
את הנר קודם הדלקה מדליקים הבעת . אחד בקנה הימני ביותר והשני בקנה שלשמאלונר 

ם ימדליק ומוסיפים נר בכל ערב). הראשון( ולאחר מכך את הנר הימני )השני (השמאלי יותר
  .משמאל לימיןות את הנר

 של אותו "האורח"כבדים את מכדי לעזור לתלמידים לזכור זאת אפשר לומר להם שבכל ערב 
  .  קודם את הנר החדש שנוסףדליקיםמ, כלומר, היום
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 דלקהה מקום ה:ג איור 
  . "פרסום הנס"בכיתה נוודא שהתלמידים מבינים את הביטוי 

 מקוםהקשר לעיקרון זה במשמעותו של מה  ביןונ, "פרסומת"נקשר את המילה פרסום למילה 
 . וזמנההדלקת הנרות

את ברבים לפרסם המצווה היא ,  כלומר,"פרסום הנס"מוטיב מרכזי במצוות הדלקת נרות הוא 
את החנוכייה במקום שיאפשר לשכנים הגרים בבתים משום כך נוהגים להניח . חנוכההנס 

  .הסמוכים ולהולכים ברחובות לראות את הנרות
  
  

  מנהגים שונים
  
יש המדליקים את החנוכייה  – החנוכייההנחת מקום אשר למנהגים שונים נם יש

יש  ועל הגג הביתאפילו יש המדליקים את החנוכייה במרפסת ו, על אדן החלון
נוהגים היש , במקרה שמדליקים את הנרות בחוץ. המניחים אותה בפתח הבית

ה את בשהרוח לא תככדי ) מחורר מתכתבכיסוי או ( של זכוכית "כלוב"לכסותם ב
כאלה תכן כי התלמידים ראו חנוכיות יי(חנוכייה חשמלית ויש המדליקים , הנרות

  ).הכנסת בירושליםבניין על גג או , על גגות בתי כנסת
 בשעה ,הנרות מוקדם בערבלהדליק את  וים  אנו מצּו"הנסאת פרסם ל"כדי 
מסכת סופרים " (רגל מן השוקעד שתכלה " – עוברים  ברחובות עדייןאנשים ש
יש סיכוי שמישהו יראה את אורות ות כל עוד אנשים מסתובבים ברחוב). 'ח' כ

  .החנוכייה הדולקת
  
  
 הנרות הללו קודש הם: "ד איור"  

 לאחר אמירת הברכות והדלקת הנרות אנו מוסיפים תפילה קצרה המסכמת את הטעם 
  .למצוות הדלקת הנרות

 
  

  נּו ַמְדִליִקין ַהּנֵרֹות ַהָּללּו ָא
  ַעל ַהּנִִּסים ְוַעל ַהּנְִפָלאֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות 

יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה    ֶׁשָעּשִׁ
  .ַעל יְֵדי ּכֲהֶניָך ַהְּקדֹוִׁשים

  ְוָכל ִמְצַות ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחֻנָּכה 
  , ֵהםַהּנֵרֹות ַהָּללּו קֶדׁש 

  ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם 
  כ. ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד

  ְּ◌ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול 
  :ַעל נִֶּסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל יְׁשּוָעֶתָך

  )מסידור התפילה(
  
  

נרות חנוכה , ואכן". ש בהםהנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמ"ו נאמר שתפילה זב
 אסור, למשל(לא באורם ולא בלהבתם  – לכן אין להשתמש בהם, לפרסום הנס בלבדים מיועד

אחד זו הסיבה שאנו מדליקים את נרות החנוכה בנר שאינו ). נר אחרבנר חנוכה להדליק 
  .הזכרנו לעילש" שמש"ב ,נרות החנוכהמשמונת 
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 6משימה (לתלמידים  עבודה בחוברת(  
התלמידים מתבקשים . 5 מתקשרת לאחד האיורים שבמשימה כל אחת מארבע הכותרות
כדאי ( את העקרונות הנובעים מכל איור רצוי להדגישבפעילות זו . לקשר בין האיורים לכותרות

כדאי לוח החלק הפנוי באת . הסבר קצר ולהוסיף "כותרות"למחוק את הלוח ולכתוב בצד את ה
  ).לסיכוםשמור ל

   ברכה על דבר חדש וטוב – "שהחיינו"ברכת  -  אאיור 
   מספר הנרות הולך וגדל -  ביור א

  מקום ההדלקה  - גאיור 
   "הנרות הללו קודש הם" -  דאיור 

        
 סיכום  

נלמד שמידע מהתלמידים  חנוכייה ולהזמין לוחהעל כדי לסכם את נלמד עד כה אפשר לצייר 
 נושאים הקשורים רשוםניתן לאפשר . ניםאחד הקבכל פרט שיוזכר  אפשר לרשום .בשיעור

  .אותו קנהבזה בזה 
  
 נס פך השמן  

נס , אמנם אנו מדליקים את נרות חנוכה כדי לזכור את הנס
 על )המכבים(החלשים ניצחון , ניצחון המעטים על הרבים

  ". על הנסים" כפי שכתוב בתפילת ,)היוונים(הגיבורים 
לנס  איזכורגם  יופיע יםחשוב שבחוברת לתלמיד היה לנו ,אולם

מוקדש ה )47' בעמ(" כד קטן" את השיר נשיר ןעל כ. פך השמן
על  (.ת ומוכרות לתלמידיםוומסכם אותו במילים פשוטנס זה ל
' ראו בדברי הרקע המובאים בחוברת זו בעמ" נס פך השמן"

64.(  
  
 מנהגי שמן  

ן בסיפור החנוכה לאחר מכן אפשר להפנות את תשומת לבם של התלמידים למרכזיות השמ
' אפשר גם להפנות את התלמידים לתמונה של חנוכיית שמן המופיעה בעמ. ובמנהגי חנוכה

  . בחוברת לתלמידים43
  

 חג האורים" ו"חג החנוכה "– התייחסות לשמות החג: סיכום     "  

  
  .חנוכה וחג האוריםחג ה: שני שמות לחג החנוכה

על הדלקת המנורה ועל הדלקת נרות ,  וחנוכתועתה למדנו על סיפור טיהורו של בית המקדש
  .אפשר לדון עתה בשני שמותיו של החג, על כן. החג בביתנו

    
 חג החנוכה  

, בו חונכיםשחנוכת בית היא אירוע . "חנוכת בית" את התלמידים מהי אפשר לפתוח ולשאול
 – חדש משרדלעוברים לבית או האנשים רבים . מקום חדשבבבית או , מתחילים להישתמש

דלת קובעים מזוזה ב, באירוע כזה מציגים את הבית החדש. נוהגים לחגוג חנוכת בית
סרט גדול ובכך מסמלים את תחילת השימוש גוזרים , כאשר מדובר במקום ציבורי, לעתיםו

  .במקום החדש
 ?מה עושים באירוע כזה? פעם בחנוכת ביתאי  האם נכחו :לשאול את התלמידיםאפשר 
  .וכדומה



  
                                                           

12

 לציון "חנוכת בית"הם ערכו , לאחר שהמכבים טיהרו את בית המקדשרצוי להזכיר ש, כמובן
  .בהדלקת המנורה הם חנכו את המקדש ,בית המקדשחידוש השימוש ב

  ."חנוכה"זהו מקורו של השם 
מדרש זה עוזר לנו . חודש כסלובה "בכ – ה"כ ב חנו":חנוכה"מדרש נאה דורש את המילה 

את היום שבו חזר בית המקדש לידהם ונחנך  , קרבות המכביםאת יום סיומם של לזכור 
  .הוא היום הראשון של חג החנוכה, בהדלקת המנורה

  
חג האורים   

אפשר להפנות את התלמידים . שם זה של החג כבר הוזכר ביחידה על הדלקת הנרות
ם ולשאול אותם מדוע מכונה חג החנוכה ג" הדלקת הנרות בחג האורים", 46'  לכותרת עמ

  ? "חג האורים"
  

  ".אור"היא רבים של " אורים"המילה 
ולכן אנו ממשיכים ,  דלקה שמונה ימים בזכות נס פך השמןמקדשהת מנורש רצוי להדגיש

  .האוראת מוטיב מדגישים אנו בכך . בהדלקת נרות במשך שמונה ימים חגהלציין את 
דש שהיא מנורה מנורת בית המקאת תלמידים שהמכבים הדליקו בפני הכדאי להדגיש 
נגד כשמונה קנים  –  קניםהתשעובה  האך אנחנו מדליקים מנור,  קניםהבעלת שבע

  . חנוכייהמנורה כזו נקראת .  ימי החג ועוד קן אחד לשמשתשמונ
  
  

            האהובים על התלמידיםהחג שירי  – טעם אישי: לסיום             

  
חנוכה ולהפנותם לשאלת מוקדשים לחג ההלהיזכר עם התלמידים בשירים הרבים אפשר 
  .הסיום

  :עשויים להכירתלמידים  להלן רשימה של שירים שה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o  באנו חושך לגרש  
o הבה נרימה  
o חג יפה כל כך, חנוכה, חנוכה  
o ה לי ישיחנוכי  
o ימי החנוכה  
o לכבוד החנוכה 
o כד קטן  
o ישועתימעוז צור  

o גבורות ישראלמי ימלל   
o  נס חנוכה  
o נרות חנוכה  
o לי דקיקנר   
o סביבון סוב סוב סוב  
o שימו שמן  
o החנוכייה דולקתשקט שקט 

 
  


