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םייתואירב םירסמ

ישארה דומעל הרזח

 ,ודקובא ,הלונק ןמש ,תיז ןמש :חמוצה ןמ םינמש
הליכאל םיצלמומו םיאירב הניחטו םידקש ,םיזוגא
 םתמורת לע דומלל תניוצמ תונמדזה אוה הכונחה גח
 ,תיזה ןמש םהיניב חמוצהמ םינמשה לש ונתואירבל
 יפכ ימוימוי ןפואב םהמ ךורצל הצלמהה .הניחט ודקובא
 )הבוהצה תשקה( ןוזמה תשקב עיפומש

רפסה תיבבו ןגב החמשו תיתדימ ,העונצ הכונח תגיגח
 וא הביר יולימב תינוניב-הנטקהינגפוס םילכוא ?רמוא הז המ
 .)תויופא יוצר( תוביבל םילכוא .םעפ ומכ שממ יולימ אלל
 םינשב גחל ופרטצהש םיפיטחהו םיקתממה לכ לע םירתוומ
.לודג ןוביבס ךותב םיקתממ ,דלוקוש תועבטמ ומכ תונורחאה
 םע םינהנו הייכונח םיקילדמ ,הכונח יריש םירש ,םיקחשמ
 .גחל הריצי תודובע

 םיעצבמו םידימתמ גחה תשפוחב םג
 וא דבל .םויב תוקד60-תינפוג תוליעפ
 .םירבחהו החפשמה םע ,דחיב



תיגיגח תוליעפל תונויער

ישארה דומעל הרזח

םידלי ינג
 םינוכתמ( תוינטקו תוקרי םע תויופא תוביבל תנכה-

)ךשמהב
 רזוח שומישב םירמוחמ הייכונחו ןוביבס תנכה-

)וגל ,םיקקפ ,םיקובקב(

ידוסי לע
 קילג תירוא-הכונחה גחב תואירב תמדקמ לושיב תוליעפ
)יתובשייתה זוחמ ,תואירב םודיק תוכירדמ( ןריב העונו

ידוסי
תודע יפל תואירב תוביבל ינוכתמ תרבוח תנכה-
 רזוח שומישב םירמוחמ הייכונחו ןוביבס תנכה-
)וגל ,םיקקפ ,םיקובקב(

https://meyda.education.gov.il/files/briut/holiday/hanukaal.pdf


תינפוג תוליעפל תונויער
גחה חורב

ישארה דומעל הרזח

ידוסי-לע ידוסי ןג
 תינפוג תוליעפ רגתא
 ליגרת-עובשה ךרואל
םויב

 הכונח– תיאטרופסה תיריא
העונתב

 תנכההינגפוסה תא עלק
 ירזגמ "תוינגפוס"
–  ןוליינ יברג/ריינ
 ךפ"ל תוינגפוסה תעילק
 םיקחרממ )ריס( "ןמש
םינוש

– תורנה תא לפה
 .בחורה וק לע שרגמהידיצ ינשמ תודמוע תוצובק יתש
 סונוקו )תורנ( םיינוניב םיסונוק  הנומש שרגמה עצמאב
 .)שמש( עצמאב הובג

 ליפהל הרטמב בחורה וקמ גופס ירודכ קורזל– הרטמ
 הליפהש הצובק .שמשה תא ליפהל ילבמ תורנ רתויש המכ
 .היינשה הצובקל ןוחצינ . שמשה תלפה .תחצנמ הברה יכה

 םינוביבס תספות
 םיצר םידליה ,ספות דלי
– ספתנש דלי ,בחרמב
 ומכ םוקמב בבותסמ
 לע ותלצהל דע , ןוביבס
 .העיגנ ידי

-)םיחילש ץורמ( דיפלה ץורמ
5-כל םיקלוחמ םידליה
 דיפל שי רוט לכל ,םירוט
 לע .)רודכ וילעו סונוק(
 קחרמה תא רובעל םידליה
 םינוש תומדקתה יגוס יפ לע
 הכילה ,הריהמ הכילה(
 )דועו רוחאל הכילה ,תיטיא
 תעגל ילבמ ןמוסמה וקל דע
.רודכה תא ליפהל וא

הכונחל העונת יקחשמ

הכונחל הליעפמ הקספה

https://www.youtube.com/watch?v=Cr2VtGKKT_E
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/holyday/hanukkah/Pages/hanukkah-motion-games.aspx
https://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/hanuka.pdf


םינוכתמו דוביכ

ישארה דומעל הרזח

יולימ אלל וא הביר יולימ םע תונטק תוינגפוס

)תויופא תוביבלל תופידע( תוינטק ,תוקרי םע תוביבל

ודקובא/ הניחט/ תיז ןמש םע תוקרי יטלס

 תוינגפוסו ענענו הטפ ,םיאושיק תוביבלל םינוכתמ

תואירבה דרשמ ,הנוזתה ףגא-תויופא

ופי-ביבא לת אירבירשפא-הכונחל םינוכתמו םיפיט

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Recipes/Pages/hanuka.aspx
https://he.padlet.com/yarokchiktlv/81i4v4cm0zudb9fo


הרומלות.ןנגל רזע ירמוח

ישארה דומעל הרזח

 ,הנוזתה ףגא-הכונחה גחל הנוזת תוצלמה

תואירבה דרשמ

םידלי ינגבאירבירשפא הכונח

ךוניחה דרשמ ,תואירב-ךוניח תודסומ לטרופ

אירבירשפא-רתוי האירב םינמש תכירצל םירבוע

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/brochures/Pages/Hanuka.aspx
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-the-educational-system/efsharibari-hanukkah/
https://mosdot.education.gov.il/content/health
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/oils-and-fats/healthier-oils/


םילהנו תויחנה

ישארה דומעל הרזח

ךוניחה תודסומב הנוכנ הנוזתל ךוניחו הנזה-ל״כנמ רזוח

תואירבה דרשמ לש תושדחה הנוזתה תוצלמה

הכונחה גחב תוחיטב-ל״כנמ רזוח

׳םרטב׳ ןוגרא-םיגחב החוטב תוגהנתה

 םשל םינורהצהו ךוניח תודסומ תולהנתה-ל״כנמ רזוח

 תויגרלאמ םילבוסה םידימלת לש םתואירב תחטבה

 ןוזמ ירצומל

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=70
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dietary-guidelines.pdf
https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/5/5-1/hodaotvmeyda/h-2012-4-5-1-2.htm
https://www.beterem.org/%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%92%d7%99%d7%9d/
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=51

