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5 עובדות עיקריות על חנוכה
בסביבות שנת 167 לפני הספירה, שליט הממלכה היוונית אנטיוכוס ביקש להרחיק יהודים 

מהיהדות כך שכל נתיניו באימפריה העצומה שלו - שכללה את ארץ ישראל -יהיו חלק מהתרבות 
היוונית. הוא צעד לירושלים, השחית את בית המקדש, הקים אליל על המזבח וחילל את קדושתו 

בדם חזירים. הוא גזר על כך שלימוד תורה, שמירת שבת וברית מילה- עונשם מוות, ושלח 
משגיחים וחיילים יוונים לכפרים ברחבי יהודה כדי לאכוף את הגזרות ולכפות על יהודים לעסוק 

בעבודת אלילים. בתקופה זו, רבים מהיהודים התחילו להתבולל, קיבלו שמות יוונים והתחתנו 
עם לא-יהודים. כשהגיעו החיילים היוונים למודיעין הם דרשו מהמנהיג המקומי והזקן -מתתיהו 

הכהן, להוות דוגמה לעמו על ידי הקרבת חזיר על מזבח. מתתיהו סירב והרג את המתייוון 
שפסע קדימה למשמע הגזירה וגם את נציג המלך- אפלס, ואז נמלט עם בניו. מתתיהו וחמשת 

בניו (יהונתן, שמעון, יהודה, אלעזר ויוחנן) ברחו לגבעות ולמערות של שמורת יהודה המיוערת. 
לאחר כמה חודשים מת מתתיהו והשאיר הוראות לפיו בנו השלישי, יהודה, שהיה ידוע בכינוי 

'המכבי' (תרתי משמע, 'הפטיש' מכיוון שנאמר שהוא ואחיו יכו מכות פטיש באויביהם) להוביל 
את המאבק. במשך שלוש שנים יהודה, אחיו ועוקביו הצליחו להתגבר על עליונותו הצבאית של 

צבאו של אנטיוכוס, ובכיסלו  164 לפני הספירה השיבו המכבים את השליטה במקדש.

ביום זה ה 25 בחודש כסלו  הם ערכו 'חנוכה' (חידוש) לבית המקדש בהקרבה נאותה, מחדשים 
את מנורת הזהב, ושמונה ימי חגיגה והלל לה'. כשהגיע הזמן להדליק מחדש את המנורה, הם 

ערכו חיפוש בכל המקדש, אך ניתן היה למצוא רק כד שמן אחת קטן עם החותם הטהור של 
הכהן הגדול. באורח פלא, כד השמן הקטן בער שמונה ימים, עד שניתן היה להביא אספקת שמן 

חדשה. מכאן ואילך, יהודים חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים לכבוד הניצחון 
ההיסטורי הזה ונס כד השמן.

בכל לילה של חנוכה, יהודים מדליקים חנוכיות ליד חלון או דלת כדי 'לפרסם את נס חנוכה'. 
אמנם די בהדלקת נר אחד בלבד בכל לילה, אך המנהג התפתח להוסיף נר נוסף בכל לילה כך 
שעד הלילה השמיני של חנוכה, כל שמונת הנרות דולקים. לפני הדלקת הנרות, מברכים שתי 

ברכות ("שעשה ניסים", ו"להדליק נר של חנוכה ", ובלילה הראשון של חנוכה, הברכה הנוספת 
של" שהחיינו ". כאשר מדליקים את הנרות, נהוג לשיר את השירים "הנרות הללו", ו"מעוז צור ".

ישנם מנהגים רבים בחנוכה. אחד מהם הוא לשחק עם 'סביבון' ששימש כאשר לימדו את התורה 
לאחר הגזירה של אנטיוכוס. בסביבון מסומנים האותיות נ (נס) -ג (גדול) -ה (היה) -פ (פה) \ ש 

(שם. אם אתם מחוץ לישראל). מנהג אחר הוא לאכול מאכלים מטוגנים בשמן, לזכר נס השמן.

בחנוכה, אנו שרים את הלל ומוסיפים את תפילת "על הניסים", לתפילת "עמידה" וברכת 
המזון היומית שלנו.

1

2

3

4

5

https://www.jewishinteractive.org/


 3 ערכת למידה לחנוכה

5 רעיונות נפלאים לפעילויות אודות חנוכה
.Ji Studio או Ji Tap ניתן ליישם את הרעיונות הבאים באמצעות כלי היצירה של

ב Ji Tap השתמשו בערכות היצירה של חנוכה וצרו משחקים אינטראקטיבים;
ב Ji Studio, השתמשו בתבניות הספרים ובאוסף חנוכה ליצירת ספרים דיגיטלים וכרזות.

שימו את הנרות בחנוכיה

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

הכנה: עיינו במנהג להוסיף נר בכל ערב חנוכה.

• בחרו בערכת היצירה של חנוכיות.
• בחרו רקע, אם תרצו אחד.
• גוללו מטה ובחרו חנוכיה.

• גוללו מטה עוד יותר ובחרו מדבקות של נרות.
• שכפלו מסך זה 9 פעמים - מסך תפריט אחד 

ואז מסך לכל יום חנוכה.
• במסך התפריט, בעזרת כלי הטקסט, הוסיפו 

את המספרים 1-8. צרו פעילות לוח שמע, שם 
הוסיפו פונקציה ״קפוץ לעמוד״ מעל כל 

מספר וחברו לחנוכיה של אותו יום.
• בעמוד של כל יום, הניחו את הנרות על חנוכה 

כדי לשקף את יום החנוכה הנכון.

• בחרו קולקציית חנוכה.
• מהרקע או המדבקות בחרו חנוכיה.

• ואז שוב ממדבקות > חנוכיות.
• הניחו את הנרות בחנוכה כדי לשקף את יום 

החנוכה הנכון.
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הכנה: עיינו בסיפור וחלקו אותו לחלקים הבאים:
1) הגזירות נגד היהודים

2) קרב המכבים
3) חנוכת בית המקדש

4) חגיגת חנוכה כיום
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Ji Studio פעילות

 Ji Tap פעילות

• בחרו ערכת יצירה  של חנוכה.
• בחרו רקע ובחרו את קומיקס עם 4 פריימים.

• השתמשו בתמונות הזמינות בכל אוספי היצירה 
כדי לספר את סיפור חנוכה.

• מתוך דמויות הוסיפו תמונה של רב הלומד תורה. 
נעלו את התמונה כך שתוכלו לצייר על גבי התמונה.
• בעזרת גלגל הכלים בחרו כל כלי אדום והוסיפו אותו 
לכלים שלי. ציירו קו אדום עם המסגרת הקומית עם 
הרב, כדי להראות שליהודים אסור היה ללמוד תורה.

• מתוך מדבקות> מכבים הוסיפו תמונות של 
חיילי המכבים.

• הכנס תמונה של חנוכיית הזהב מהמקדש. 
תוכלו למצוא את 

זה במדבקות> 
מכבים.

• הוסיפו תמונות של 
מנהגי חנוכה כיום 

ממדבקות> 
מנהגים.

• בחרו  את ערכת היצירה של סיפור חנוכה.
• צרו מסך חדש עם כל שלב בסיפור. השתמש 

במדבקות והרקעים כדי להמחיש כל מסך.
• השתמש בפעילות ״אמור משהו״ וספרו את הסיפור 

עבור כל מסך.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• בחרו את ערכת היצירה- חנוכיות.
• בחרו רקע הכולל חלון פתוח.

• צרו פעילות ״שאל שאלה״, למשל 'היכן עלינו 
למקם את החנוכיה?', סמנו את אזור התשובות 

סביב החלון.
• שכפלו את השקופית ומחק את הפעילות. כעת, 

הניחו חנוכיה ליד החלון.
• צרו פעילות ״אמור משהו״, והסבירו מדוע 

התשובה נכונה.

• בחרו קולקציית חנוכה.
• בחרו רקע כולל חלון פתוח.

• הוסיפו כותרת על ידי בחירת מדבקה> תוויות. 
א. ְרסּוֵמי ִנָסּ עם המילים ִפּ
• הניחו חנוכיה ליד החלון.

ספרו את סיפור חג החנוכה

שימו את החנוכיה ליד החלון
הכנה: הסבירו לתלמידים שנהוג להציב את החנוכיה על ידי חלון או דלת שפונה לאזור 

א -על מנת 'לפרסם את נס חנוכה'. ְרסּוֵמי ִנָסּ ציבורי - עבור ִפּ
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Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות
• בחרו ערכת יצירה של חנוכיות.

• במשחק שלכם יהיו שלושה מסכים: אחד לכל 
ברכה. חזרו על תהליך זה עבור כל ברכה:

º בחרו רקע ומדבקות של חנוכיה.
º גוללו מטה עד סוף ערכת היצירה -חנוכיות ובחרו 

את הברכה הראשונה.
º צרו פעילות ״אמור משהו״ והקליטו את עצמכם 

שרים או אומרים את הברכה.
• לחלופין, תוכלו לשים את שלוש הברכות על מסך 

אחד, וליצור פעילות ״לוח שמע״. התלמידים יוכלו 
להקיש על ברכה ולשמוע.

• בחרו קולקציית חנוכה.
• בחרו רקע של חנוכיה.

• מתוך טקסטים תורה> תפילות, בחרו את ברכות 
החנוכה.

• באמצעות הרמקול, התלמידים צריכים להקליט 
את עצמם מדקלמים כל אחת מברכות החנוכה. 
הניחו את מדבקת הצליל ליד הברכה הרלוונטית.

האותיות שעל הסביבון
הכנה: עיינו במשמעות האותיות שעל הסביבון.

ברכות לחג החנוכה
הכנה: עיינו בברכות חנוכה להדלקת הנרות.

4

Ji Studio פעילות

 Ji Tap פעילות
• בחרו את ערכת היצירה למורים: בחרו פריסה עם ארבעה חלקים.

• בחרו ערכת יצירה של מנהגי חנוכה ובחרו רקע.
• בכל מסגרת, הניחו מדבקה של סביבון ריק.

• גוללו מטה לקצה ערכת יצירה מנהגי חנוכה ומצאו את האותיות נ-ג-ה-פ \ ש 
והניחו את המדבקות על כל סביבון.

• בחרו בפעילות ״לוח שמע״ והפכו כל אות לנקודה חמה (קישור). בכל נקודה חמה, רשמו את המשמעות 
של כל אות. לדוגמה, בסביבון עם נון, הקליטו "נון עבור המילה נס. וכך תווית עם המשמעות של כל אות.

• תוכלו למצוא מדבקות למילים אלה בסוף ערכת היצירה מנהגי חנוכה.
• בזמן משחק, ילדכם יוכל להקיש על כל אות ולשמוע את ההסבר.

• בחרו קולקציית חנוכה.
• בחרו רקע ובחרו קומיקס עם 4 פריימים.

• בכל מסגרת, הניחו תמונה של סביבון ריק ממדבקות> מנהגים.
• בעזרת טקסט> מדבקות אלף בית, בחרו את האותיות נ-ג-ה-פ \ ש והניחו אותן על כל סביבון.

• מעל כל תמונה, הוסף מדבקה> תווית עם המשמעות של כל אות (למשל נס-גדול-היה-פה \ שם).
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החנוכיה שלי 

לחצו כאן להורדת החנוכיה שלי 

התכוננו לחנוכה מלא כיף! עם חנוכיה משלכם בכל יום. 
 שוט סובבו את הסביבון כדי לקבל צבע של הנר הבא. 
לאחר מכן הדליקו את הנרות עם החנוכייה הידידותית 

כמדריך שלכם. שירו שירי חנוכה יחד עם מש חתכם.
"החנוכייה שלי", מיועדת לילדים בגילאי 2 עד  , והינה 

 משחק תלת מימדי, אינטראקטיבי, שילדכם גם יהנה איתו וגם 
 ירכוש מיומנויות ליבה כמו מס רים, יכולת להתאים צבע ורצף , 

שירי חנוכה חדשים ועוד!

Ji Tap משחקי חנוכה עם

בקישור זה בלוגים הקשורים לחנוכה, 
מלאי השראה ומשמעות.

לחץ כאן לקריאה באנגלית!

בלוג לחנוכה
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סביבון הקסמים של תמר
גילאי 3-6

מקשיבים לסיפור מקסים על סביבון הקסמים

חידון חנוכה
גילאי 5-8

חידון על חג החנוכה

משחקי לביבות לחנוכה
גילאי 6-8

 בואו נלמד להכין לביבות
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 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה ולתרום להבנת הילדים שלך על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על חנוכה להתחיל
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