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–

 מה עוד ניתן לחדש?  -כל שנה כשמגיע חג החנוכה, אנו שואלות 

 ובכן, יש מה לחדש! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועל החיים. עצמנו  רור שאלות יסוד רבות, עליל'גייס' את חנוכה, לבאלדר מציעה 

מערך שיעור או , ואנו מציעות בעקבותיה מוד'ישמונה 'שולחנות עבודה', 'שולחנות ל מציגההיא מדגימה ו

 , פעילות המבוססת על אותו 'בית מדרש' בן פעילות ליום שלם העוסקת בחנוכה

 שמונה שולחנות. 

 ההצעה מתאימה גם כפעילות משותפת לתלמידות/ים ולהורים.

אנו ממליצות לקיים את הפעילות כסיכום של הלימוד על החג, לאחר שהתלמידות/ים כבר נחשפו לידע 

 הבסיסי על היבטיו השונים של חג החנוכה. 

 גגים את חג החנוכה?""אז למה בעצם אנחנו חוכחלק מהקניית הידע, ניתן גם להקרין את הסרטון הבא: 

 

 

אני רואה בעיני רוחי מעין 'בית מדרש', בן כותבת במאמר שפורסם ב'קולך': "... נעמה אלדר 

שמונה שולחנות שכל אחד מהם מזמין את הלומדים, לקראת חנוכה, לשמוע, ללמוד ולשאול  

בתמונה השלמה שמתקבלת מכל השאלות והנושאים שהחג מזמן,  … על משהו שקשור לחג 

נוך. כל השאלות, בעיניי, שאלות חינוכיות. שאלות שעניינן לחנך.  ינדמה שחנוכה הוא חג הח  

 ..."רור במגמה לעצב אדם טוב יותר ונכון יותריך של בשהרי חינוך הוא בעצם תהלי

   כאןהמאמר השלם 

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim?ref=tichonads
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://www.kedma-school.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=KlmKQkjZIFo
https://www.kolech.org.il/he/beit-midrash-he/343-hanukkah-a-festival-of-education.html
https://www.kolech.org.il/he/beit-midrash-he/343-hanukkah-a-festival-of-education.html
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שולחנות, על כל שולחן יונח שלט המציג את הנושא שבו יעסוק  6-8נסדר את הכיתה בקבוצות של 

 בנוסף יונח על כל שולחן כרטיס עם שאלות לדיון. . שהוא אחד ממושגי היסוד של החג ,השולחן

ד'. 20-30כל שולחן יישבו וידונו התלמידות/ים יתחלקו לשולחנות לפי בחירתן/ם. ב

מעבר בין השולחנות ייעשה בשיטת התחנות: קבוצה שמסיימת את הדיון בשולחן אחד, תקבל אות )אחת ה

נעמה אלדר  מאותיות נ,ג,ה,פ(, כך שכל קבוצה תצטרך להשלים ארבעה שולחנות ולקבל ארבע אותיות.

 השולחנות הבאים, תוכלו להציע שולחנות אחרים: 8יגה ומציעה את מצ

 

שולחן שעניינו 'ספור  –  

על מה נלחמו? את מה ניצחו?  –נים' והמלחמה ביו

האם ייתכן שניקלע היום למצב דומה? מה נעשה? 

'רשות' או 'חובה'? מי מחליט על מה  –מלחמת זהות 

ין', מה אז? ומה יכולם 'בעניוצאים למלחמה? ואם לא 

 יוונים'?יעושים עם ה'מת

  –שולחן שיעסוק ב'נס'  –  

מהו בדיוק ספור פח השמן? האם 'נס לא קרה לנו?' 

איך והאם בכלל, נפרסם ? מתי אנחנו מפרשים את המציאות כ'נס'. מתי נחכה ל'נס' ומתי נסתדר בלעדיו

 ישנו 'פח' קטן שמספיק ליותר ממה שיש בו?את הניסים שבחיינו? האם בחיינו 

 

 איך מפיצים אור? מי האיר'מצוות ההדלקה' וב'אור':  שולחן שיעסוק ב – … 

 לנו פעם בחיינו? האם בכל מצב חובה עלינו להאיר? האם חייבים חושך כדי לראות אור?

 

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim?ref=tichonads
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://www.kedma-school.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 –שולחן שיעסוק ב'נשים'  –נרות חנוכה()המצווה שמחייבת נשים להדליק  … 

'שאף הן היו באותו הנס' בעקבות למוד על נשים שנקשרו לספור חנוכה: יהודית, בת מתתיהו, חנה ושבעת 

מדוע אנו יודעות/ים כל כך מעט על נשים  להיאבק?מתי נכון  ?נים של מאבק נשיימאפימהם ה… בניה

 חשובות בהיסטוריה היהודית?

ממשפחת מתתיהו ובניו, נשאל האם  -שולחן שיעסוק ב'ספור המשפחתי'  –  

ומתי נגייס את משפחתנו למאבק משותף? איך יוצרים משפחה מגויסת? איך משפחה יכולה לעצב 

 סטוריה של עם?יה

מהי גבורה? מתי ואיך היא מתרחשת גם בזמן הזה?  -שולחן שיעסוק ב'גבורה'  –  

פורי גבורה ימי הם גיבורי וגיבורות ילדותנו ובגרותנו והאם השתנו עם השנים? מה בין ס –'איזהו גבור?' 

 לחינוך לגבורה?

 –שולחן שיעסוק ב'הודאה והלל'  –  

בהקשר של חנוכה? על מה על מה אנו מודים היום 

'תודה על כל  אכן אנחנו מודים )באמת( בכל יום? האם

 מה שנתת?' כיצד מחנכים לתודה ולהודאה?

שולחן שיעסוק בחנוכת הבית.  –  

מחנוכת המזבח, חידוש העבודה בבית המקדש ועצמאות חשמונאית, נשאל על החידושים והדברים 

את מי היינו רוצים לחנוך? איך חונכים בית? איך מתחילים דבר חדש בתוך או  שמתחדשים בחיינו. את מה

 מבנה קיים? עצמאות מהי? מהו מחיר החופש ומהו הרווח?

 

 

https://www.pikiwiki.org.il/image/view/35789 
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