
שגכשדגכ

החל מתאריך ה-26.12.2022 – 20.12.2022 החלה

תכנית "ניצנים בחופשות" -ביה״ס של החגים-

לילדי הגנים בגילאי 3-6 ולתלמידי בתי הספר

היסודיים בכיתות א-ג. התלמידים זוכים ללמוד

במסגרת איכותית, עשירה ומבוקרת ונהנים ממגוון

רחב של פעילויות העשרה חינוכיות, תרבותיות

וחברתיות, מהשעה 08:00 בבוקר ועד השעה 13:00

בצהריים.

פעילות זו יוצרת בעבורם רצף של לימודים,

יציבות ושגרה ומקלה על נטל התשלומים על

ההורים. 

בחברה הערבית התכנית תחל לפעול עם תחילת

חופשת החורף ( במשך חמישה ימים ). 

תודה לכל השותפים המאירים יחד עמנו את

תוכנית ניצנים באור של עשיה חינוכית וערכים.

חג שמח ומאיר לכולם !
 

 

1ניצנים בשבועניצנים בשבוע 1 . 1 2 . 2 2 - 2 2 . 1 2 . 2 21 1 . 1 2 . 2 2 - 2 2 . 1 2 . 2 2

חופשת חנוכה/חורף
ׁש / נַֹעם חֹוֵרב ּמָ ׁשַ

 

ׁש י ַמּמָ ַעם לֹא ֵהַבְנּתִ ַאף ּפַ

ׁש. ּמָ ַ ל ַהׁשּ ַטע ׁשֶ ָמה ַהּקֶ

ל ַהּנֵרֹות ּכָ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ׁשוָּרה ִרים ּבְ ּדְ ִמְסּתַ

ֱאֶמת ֵחֶלק הוּא לֹא ּבֶ

ל ַהֲחבוָּרה  ִמּכָ

ם ּגָבֹוּהַ הוּא עֹוֵמד ׁשָ

ֵמִרים ֶאת ָהַאף

ַמְעָלה ִקיף ִמּלְ ַמׁשְ

ָרף ָכה ִנׂשְ ְוּכָ

ְתאֹום ֲאָבל ּפִ

ֶאְמַצע ַהיֹּום ּבְ

ָבה - י ַמְחׁשָ ָעְלָתה ּבִ

ם ּגָבֹוּהַ אוַּלי הוּא ׁשָ

ה ְמאֹוד טֹוָבה: יּבָ ִמּסִ

 

ְדִליק ּמַ י הוּא ֶזה ׁשֶ ּכִ

ד ֶאל ָצד ֶאת ַהּנֵרֹות ִמּצַ

ְבֲערוּ ִּ י הוּא ּדֹוֵאג ׁשֶ

ְזֲהרוּ, ֶאָחד-ֶאָחד ִּ י ׁשֶ

קֹום ּמָ ם ּבַ ְוַלֲעמֹוד ׁשָ

א ַמּלֵ ֲעִניק, ַהּמְ ַהּמַ

ָמה ׁשָ ֶזה ֵמִרים ֶאת ַהּנְ

קֹום ַהַנֲעֶלה ּגַם ַלּמָ

 

ֶּה ֲחנוּּכָה ַהז ָאז ּבַ

ׁש ִלי ָחׁשַ ּבְ ֲאִני ְמַאֵחל, ׁשֶ

ִמיד ַאף ִלְהיֹות ּתָ ִנׁשְ

ׁש ּמָ ַ ל ַהׁשּ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ

ט ּבָ יּהַ ֶאת ַהּמַ ְגּבִ ּנַ ׁשֶ

ּ ֶאל ֵמֵעֶבר ְלַעְצֵמנו

ְצִליַח ּגַם ִלְראֹות ּנַ ׁשֶ

ּ ִביֵבנו ּסְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ֶאת ּכָ

יק ְזּכֹור, ֶזה לֹא ַמְסּפִ ּנִ ׁשֶ

ִאם ַרק ֲאַנְחנוּ ּבֹוֲעִרים

ית ּצִ נוּ ּתַ ָהֵאׁש ּבָ ְוׁשֶ

ֲאֵחִרים. ּגַם ֶאת ָהאֹור ּבָ



סימונה ביזרמן, מדריכת בריאות
בתי ספר, מחוז דרום

איריס ריקה, מדריכת בריאות
גני ילדים, מחוז מרכז

 

מחוז ירושלים

 
יוזמה מבורכת לפעילות פתיחה ביום הראשון בניצנים

בחופשת חנוכה בבה"ס , קבלת הילדים בשירים וריקודים.
בנוסף הילדים נהנו מפעילות העשרה חווייתית – 'מנדלה
מהטבע'- מתוך התוכנית החינוכית של משרד החינוך. 

התלמידים אספו חומרים שונים מהטבע בחצרות בית הספר
והכינו  מנדלה מיוחדת הכוללת צורות ואלמנטים גרפיים
שונים, העשויה כולה מחומרים ש"הטבע כבר לא צריך.

אורים או
אורות? אוֹרים

או אוּרים? 

בימינו צורת הרבים של אֹור היא
אֹורֹות, אבל לא כך היה תמיד.

במקרא צורת הרבים מתועדת פעם
אחת בלבד, בתהלים – במזמור קלו

י דִֹלים, ּכִ ה אֹוִריםּגְ הידוע: "ְלעֹׂשֵ
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" (פסוק ז). גם במגילות

שנמצאו בקומראן משמשת לא
פעם הצורה אורים.

 
בלשון ימינו נזנחה כמעט לחלוטין

הצורה אֹורים ופינתה מקומה
לאורות, אך במאה התשע עשרה
עוד שימשה אֹורים, ובתקופה זו גם

זרח אורו של הכינוי "חג האורים"
לחנוכה. 

 
 

כיום נהוג לכנות את חג החנוכה חג
האוּרים, כלומר 'חג האש' שהרי אוּר
פירושו 'אש', אולם נראה שבתחילה

הוא נקרא דווקא חג האֹורים.
 

רגע של עברית

מתוך אתר האקדמיה ללשון העברית 

פעילות חנוכה בבי"ס אופק, נפתחה בגיל ובשמחה.
היום הראשון הוקדש, לפי התוכנית החינוכית לנושא

הסביבון.
הילדים יצרו, חיקו את תנועת הסביבון, עסקו בחישוב

נרות החנוכה, קראו סיפור בנושא ועוד.

מחוז העיר ירושלים
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זרקור לתכנית
החינוכית

מחוז תל אביב

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" - מרומם

את הלב והרוח לראות את ילדי ישראל שמחים,

פעילים ונהנים.

פעילות העשרה חינוכית
לחופשת חנוכה

 
״חנוכיף״ 

 
בימי הפעילות בחנוכה

התוכנית עוסקת בפעילויות

סביב שירים, סיפורים ויצירות 

 יחודיות בנושא החג, בהיבט

הערכי של נתינה ועזרה לזולת

ובסמלי החג כחג האור.

התוכנית מתמקדת בביטוי

אישי, חברתי ורגשי. במהלך

הפעילויות התלמידים שותפים

פעילים, יוזמים ומעורבים.   

  
 

המחוז החרדי

האוכלוסיה החרדית בלוד גדלה...

ואיתה מספר מסגרות ניצנים שוטף וניצנים חנוכה

השנה הצטרף בית ספר של החינוך העצמאי ''שובו''

לפעילות המדליקה
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מחוז חיפה

במסגרת בית ספר של החגים, ״ניצנים בחופשות״, בבית

 הספר עלומים בקרית ים, התלמידים הכינו אביזרים לקראת

הצגת סיפור חנוכה - תיאטרון המכבים- מתוך התוכנית

החינוכית של משרד החינוך.

התלמידים האירו מחדש את סיפור חג החנוכה בהקמת

תיאטרון ובכיכובם.

. . ! פעילות חנוכה יצאה לדרך. ! ! אור גדול יהיה פה 
י הילדים 200 מסגרות מלאות בילדים שמחים בגנ
ות, אור נ ו ומגו יות עשירות  ובתי הספר. פעילו
ותים מוכשרים ומסורים. כי כל ילד והפתעות, צו
! ו פה לגלות ולהפיץ אותו ילד הוא אור גדול ואנחנ ו

חנוכה שמח ממסגרות חנוכה בעיר צפת

מחוז צפון

פינת
המלצת
 העורך

פעילות פתיחה
– הדבר המתוק

שבתוכנו
*מתוך התוכנית החינוכית לחנוכה

מהלך הפעילות: 

נזמין את התלמידים לשבת במפגש.

נשאל מהו בעיניהם החלק הכי מתוק

בסופגנייה? כמובן זו הריבה. כמו

הריבה בסופגנייה, בכל אחד מאיתנו

יש משהו מיוחד, מתוק. נבקש

מהתלמידים לנסות ולתת דוגמה

לתכונה "מתוקה", תכונה טובה. נשאל:

מה הופך את התכונות שהציעו

ל"מתוקות"? נערוך סבב בין החברים

כאשר כל משתתף אומר על זה שיושב

לימינו, מה בעיניו הכי מתוק מיוחד או

חביב על אחרים אצלו. 
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מחוז דרום

פתחנו את פעילות ביה״ס של החגים, ״ניצנים בחופשות״,

בסיור רשותי בעיר קרית גת. ביקרנו עם מנהל החינוך

וצוות הפיקוח בבתי הספר ובגנים השונים. שמחנו

לראות את ההנאה וההנעה של התלמידים המתוקים

מחוז מרכז

ניצנים בחופשת
 חורף

היערכות להפעלת בתי ספר
של החגים בחברה הערבית
נמצאת בעיצומה. התוכנית
החינוכית לחופשת החורף
הועלתה לפורטלי המשרד.

פעילויות חנוכה במחוז מרכז מגוונות ועשירות, התחושות

באויר אחרות...

התלמידים מגיעים מהבוקר רעננים חווים חוויות

מרתקות - העשרה במדע , פעילויות ספורטיביות ובע"ח,

לומדים את התכנית הכלכלית ומעמיקים בחינוך פיננסי

תוך חיבור לחנוכה, לומדים על מאפייני החורף וכמובן

נחשפים ומעמיקים בסיפורי חנוכה.

חגיגה והנאה בחג האור, חג, שמח לכולם 
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החברה הערבית
ניצנים בחופשת
 חנוכה- חורף

ביקור במחוז דרום בחברה הערבית ברשות חורה ורהט

 

زيارة في لواء الجنوب في منطقة حورا و رهط ، ابتدأ اللقاء في

المجلس المحلي لبلدة حورا بمشاركة مديرات و مديرو برنامج البراعم

لمنطقة الجنوب ، حيث تم عرض معطيات حول ادارة البراعم في

اللواء في المناطق العربية . 

تم التطرق لنجاحات و التحديات . 

انتقل اللقاء من بلدة حورا لبلدة رهط بانضمام مفتشات الروضات

من اللواء و مسؤول البراعم للواء الجنوب و مشاركة المسؤول

القطري للبراعم في المجتمع العربي . 

انتهى اللقاء بزيارة ميدانية في روضتين من رياض بلدة رهط خالل

التوجيه التربوي . 

زيارة مجدية للتعلم و االستمتاع و رؤية نجاح التخطيط مقابل التنفيذ

، من خالل الزيارة رأينا المجهود الذي يعملوا به بكل شغف و اتقان .

יום עיון לרכזי וגננות(מובילות)
ביה״ס של החגים- ״ניצנים
בחופשות״-  חופשת החורף

תשפ״ג
 

اليوم التحضيري الطالق المخيم
الشتوي. 

تكلل اليوم التحضيري بنجاح

للمخيم الشتوي المجاني الطفالنا

في القدس. وقد حضر لليوم

التحضيري عدد كبير من المربيات

والمربيين لدورة ارشادية تخللها

ورشات بموضوع االمن واالمان.

والتغذية السليمة وكذلك استالم

حقائب تربوية لتفعيل االطفال

خالل ايام المخيم.  كما وحضرت

الطواقم التربوية المسؤولة

والممثلة عن وزارة التربية والتعليم

والبلدية والقسم المفعل للمخيم

 .ومشروع البراعم
بوركت الجهود، ندعوكم

باالسراع في التسجيل للمخيم

  الذي سيستمر لمدة خمسة ايام
في االسبوع االول من عطلة

الشتاء


