
מערכת שידורים לאומית



חג החנוכה
ראד'געם מיכל 



?מה להביא
סביבון



?  מה נעשה היום

נשיר שיר             •

נכיר את חג החנוכה•

נשחק בסביבונים•



עממי: לחן, לוין קיפניס: מיליםחנוכהחנוכה 



חנוכה
ה בחודש כסלו"כ



מנורת שבעת הקנים



!נתבונן ונגלה



מנורה על רצפת פסיפס

פיקיויקי: מתוךטייכראבישי : צלם, פסיפס בית הכנסת ביריחו



הדלקת נרות



סדר הדלקה
הולך ופוחת, ביום הראשון שמונה נרות-בית שמאי •



סדר הדלקה
.ביום ראשון מדליק אחד ומכאן מוסיף והולך-בית הלל •



כיוון הדלקה
.בשעת ההדלקה מדליקים ראשון את הנר החדש של אותו היום וממנו ימינה•



ברכות על הנרות



"  הנרות הללו"



מרדכי  : מאתמעוז צור  

חַׁ מָ  בֵּ .עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלׁשַׁ

חַׁ  בֵּ ית ְתִפָלִתי ְוָׁשם תֹוָדה ְנזַׁ .ִיּכֹון בֵּ

חַׁ  בֵּ ְמנַׁ חַׁ ִמָצר הַׁ ְטבֵּ ת ָתִכין מַׁ .ְלעֵּ

חַׁ  ִמְזבֵּ ת הַׁ :ָאז ֶאְגֹמר ְבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחנֻּכַׁ

עוזמ

עותר

בירד

רותכ

ווניםי



לוין קיפניס: מאתיפהפיהחנוכיה



נר שמן

vikimedia:מתוך 



משחק בסביבונים



משחקים עם סביבונים
.מטבעות ומניח שתי מטבעות בקופה המשותפת10כל משתתף מקבל 

(לא לוקח כלום ולא שם)כלום –נ 

(לוקח את כל המטבעות)הכל–ג 

(לוקח חצי ממספר המטבעות)חצי –ה 

(שים שתי מטבעות בקופה)פה –פ 



?  מי מסתובב יותר זמן

סביבוניםשעון חול                                         



סביבונים ומספרים



סביבונים שונים



פריסה של סביבון



פריסה של סביבון



פריסה של סביבון



סביבון-קיפול נייר 



סביבון גדול בארץ

לליב גל: צלם, גרבלרערן : אמן



אכילת סופגניות



?בסופגניהאיזה מילוי מעדיפים 



לביבות



כלים לאפייה וטיגון



במעגל השנה



?מה עשיתי בחג החנוכה



?מה עוד
כדאי להכין בבית מאכלים מסורתיים של חג החנוכה יחד עם בני  •

המשפחה ולכתוב את המתכון

ניתן להכין קופסה מקושטת לאוסף הסביבונים•

אפשר ליצור מחומר חנוכייה•

דבורה עומר:מאת " בן ציון והסביבון הראשון"כדאי לקרוא את הספר •

מתכונים



?מה עשינו היום

שרנו שיר             •

הכרנו את חג החנוכה•

שיחקנו בסביבונים•



ערכו והכינו
מדריכת מתמטיקה בדימוס, ספוקוינישריתה •

האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכת מתמטיקה, ראד'גמיכל •

מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך קדם , פלוטובאינה •

יסודי

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות , מדריכה ארצית ללמידה מרחוק, רינת אלפיה•

האגף לחינוך קדם יסודי, מידע

מדריכה ארצית ללמידה בחירום באגף לחינוך קדם יסודי, סמדר בר•



קרדיטים
עממי: לחן, לוין קיפניס: מילים-חנוכהשיר חנוכה •

.   עממי, גולדפאדןאברהם : לחן, לוין קיפניס: מאת-יפהפיהחנוכיהשיר •

לליב גל: צלם, גרבלרערן : אמן. כרכור, פסל הסביבון הגדול בפרדס חנה•

פיקיויקי: מתוךטייכראבישי : צלם-צילום פסיפס בית הכנסת ביריחו•



א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


