
המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

גברת קרש ומר מערוך

כתבה: דתיה בן-דור

איירה: נדיה עדינה רוז

ספרים מומלצים בנושא חג החנוכה 

נשיקה של חנוכה 

כתבה: עפרה הופנברג קונשטוק

אייר: עידו הירשברג

בן ציון והסביבון הראשון

כתבה: דבורה עומר

איירה: פפי מרזל

ׁש חושש שלא יישאר לו אור אם יחלוק אותו עם ּמָ בערב חג החנוכה ַהׁשַ

שאר הנרות. כאשר האור עובר לבסוף מנר לנר, הוא לומד כי "אין סופית

הלהבה היא דומה לאהבה" .הספר "נשיקה לחנוכה" חוגג את חג החנוכה

בהשראת מקור עתיק:

ר ּדֹוֵלק וֲַחֵברֹו ֵאינֹו ָחֵסר (במדבר רבה י"ג) ר, ַהּנֵ ְדִליק ֵנר ִמּנֵ ּמַ ָאָדם ׁשֶ ּכְ

חולק במסגרת ספריית פיג'מה תשפ"א

דבורה עומר מצליחה להביא לילדים בגיל הרך את סיפורו של בן ציון בנו

הקטן של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית בסיפור מרגש וסוחף.

הספר מגולל את המצאתה של המילה "סביבון" בערב חנוכה על ידי בן-

ציון שלא הורשה לצאת לשחק עם הילדים ברחוב שדיברו בשפת לעז,

סיפור  על אהבת אם ואב, חינוך לערכים ולאהבת השפה העברית.

חולק במסגרת ספריית פיג'מה תשע"ב

לחצו על הקישור!

לחצו על הקישור!

ספרה הקלאסי של הסופרת והמשוררת דתיה בן- דור, מספר את סיפורה של גברת

קרש שבדיוק ביום החג רוצה לצאת לטיול לכנרת. בסיפור מנסה גברת קרש לצרף

אליה חברים מבין כלי המטבח אך כולם עסוקים בהכנת לביבות לחנוכה. את המצב

מציל מר מערוך שמקבל את ההזמנה מכיוון שגם הוא לא עסוק בהכנת הלביבות

בדיוק כמו גברת קרש. הסיפור כתוב בחרוזים ובמקצב נפלא. הקטע החוזר מאפשר

לילדים להצטרף למספר. הסיפור יכול לזמן הכנת לביבות, המחזה של הסיפור בלווית

כלי המטבח. מוזמנים להצטרף לדתיה שמספרת את הסיפור.

למעבר לעלון ילדי הגנים בישראל מדליקים את האור בחנוכה

לחצו על הקישור!

מעשייה לנר ראשון

כתבה: עדי זליכוב רלוי

אייר: אביאל בסיל

מעשייה מחורזת  המספרת על נס קטן שקרה בחג החנוכה לסופגנייה

מיוחדת שחששה מזריקת הריבה, ובחרה להיות ייחודית ושונה אך חששה

שמא, אף אחד לא יבחר בה. ומה עוד?... סיפור על ילדה קטנטנה

מתולתלת, משקפיים על אפה, מבוישת, שמתרגשת מהחג המתקרב וגם

היא אוהבת קצת אחרת מכולם. ואיך מסתיימת המעשייה, מוזמנים לקרוא

בספר ולגלות.  

https://www.pjisrael.org/book/%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/#salons
https://www.pjisrael.org/book/%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/#salons
https://www.youtube.com/watch?v=b-Ls8WPZoIM
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Hanukkah-folder-Kindergartens.pdf

