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 ביה"ס היסודי  תלמידותלו תלמידילשיעור לחנוכה 

  נס לא קרה לנו? על סיפור חנוכה, על הניסים שחוללו לנו ועל הנפלאות שחוללנו אנחנו. 
 שיעור כפול לכבוד חג החנוכה על נס, על מרד ועל מה שביניהם. 

תפיסת המרד כפעולה  –אקטואלי של החג המד ידקות( לציון חג החנוכה שעוסק במ 90השיעור הבא הינו שיעור כפול )
 . ו'- השיעור מיועד לתלמידי ותלמידות כיתות ג'עוולות במציאות וניסיון לשנותה. לזיהוי 

 על הניסים ועל הנפלאות  –חלק א' 

   לחצו כאן לחידון,  על חג החנוכהומעשיר חידון כיתתי קצר 

 אותו על מה נאבקו החשמונאים?  ומכירות מכירים  אתן/לפי הסיפור של חנוכה כמו שאתם 
   ניתן לחזור על סיפור החג, לדוגמה כפי שהוא מופיע בנספח א'( ,)אם צריך

 . לטהר את בית המקדש, נגד ההתבוללות של יהודים, נגד הכנסת פסלים לבית המקדש, נגד הגזירות של אנטיוכוס
 

 מה גרם למכבים/לחשמונאים לנצח במרד מול היוונים?  •

  . והוא כולל שני מרכיבים בית המקדשובטיהור  את היוונים ניצחון של היהודיםסיפור חג החנוכה המוכר מתמקד ב                
 מרכזיים:                           

 מרד החשמונאים  .1
 נס פך השמן  .2

 הלוח:    על שלהם  ההגדרה את נכתובהאלה ועל שני המושגים קצת  נתעכב

 )מתוך מילוג, המילון העברי החופשי ברשת(   

 התרחשות על טבעית; פלא  –נס 

 סירוב להכרה בסמכות, ביצוע מעשה שמטרתו הרס הסדר הקיים או ניפוץ סמכות השלטון   –מרד 

 באיזה אופן הסיפור של חנוכה הוא סיפור נסי?  •
 פך השמן הקטן הספיק לשמונה ימים, למרות שלא היה אמור להספיק, ולכן הם הספיקו לטהר את בית המקדש. 

גדול, למרות שהיו מעטים מול רבים. המרכיב הניסי הזה מודגש   החשמונאים )המכבים( ניצחו את היוונים בניצחון
 בתפילת "על הניסים" שנוהגים להוסיף לברכת המזון ולתפילה בחנוכה. 

 
 באיזה אופן זהו סיפור של מרד? •

 . החשמונאים לא קיבלו את הכיבוש היווני, התנגדו לכך שפגעו בעם היהודי ונאבקו לטיהור בית המקדש

 בואו נבחן כמה משירי החנוכה המוכרים, ואיזה מרכיב הם מדגישים: המרד או הנס?  
  )אפשר גם להשמיע בקישורים(.
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 ימי החנוכה 
 אברהם אברונין :מילים

 עממי :לחן
  להשמעה

 

  ,ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו
  בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו

  לילה ויום סביבונינו יסוב
  .סופגניות נאכל בם לרוב

 
  האירו, הדליקו

  - נרות חנוכה רבים
  על הניסים ועל הנפלאות

  .אשר חוללו המכבים
  ,ניצחון המכבים נספר, נזמרה
  על האויבים אז ידם כי גברה

  ירושלים שבה לתחיה
  .עם ישראל עשה תושיה

 
  ...ו, הדליקוהאיר

 
  ירושלים לנו הבירה

  לב ישראל שירו לה שירה

 

 כד קטן
 אהרון אשמן :מילים

 יואל ולבה :לחן
  להשמעה

 

  ,כד קטן, כד קטן
  .שמונה ימים שמנו נתן

  :כל העם התפלא
  !מאליו הוא מתמלא

 
  כל העם אז התכנס
  !והכריז: אך זהו נס

  לולא כד זה נשאראי
  .מקדשנו לא הואר

 
  ...כד קטן, כד קטן

 
  גם כל ילד, ילד קט

  יעמוד כזה הקט
  ומלב תמים, טהור
  .לעולם ישפיע אור

 הנרות הללו 
 מן המקורות :מילים

 עממי :לחן
  להשמעה

 
  הנרות הללו שאנו מדליקין
  הנרות הללו שאנו מדליקין
  על הניסים ועל הנפלאות

  ועל המלחמות ועל התשועות
  שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו

  בימים ההם, בימים ההם
  בימים ההם, בזמן הזה

 
  כוהניך הקדושיםעל ידי כוהניך, 

  וכל שמונת ימי החנוכה
  הנרות הללו קודש הן

  ,ואין לנו רשות להשתמש בהם
  אלא לראותם בלבד

  ,ואין לנו רשות להשתמש בהם
 .אלא לראותם בלבד

 

 אנו נושאים לפידים
 אהרון זאב :מילים

 מרדכי זעירא :לחן

  להשמעה
 

יִדים ִאים ַלּפִ   ָאנוּ נֹוש ְׂ
ֵלילֹות ֲאֵפִלים   .ּבְׂ

 ּ ֵלינו ַחת ַרגְׂ ִביִלים ִמּתַ ְׂ ּ ִחים ַהש    זֹורְׂ
ר לֵ  ֶׁ   ב לוֹ וִּמי ֲאש 

ֵמא ָלאֹור   - ַהּצָ
 ּ ִלּבֹו ֵאֵלינו ת ֵעיָניו וְׂ א אֶׁ ָ   ִיש ּ

  !ָלאֹור וְׂיָבֹוא
 ּ   - ֵנס לֹא ָקָרה ָלנו

 ּ ן לֹא ָמָצאנו מֶׁ ֶׁ ךְׂ ש    .ּפַ
 ּ נוּ, ָהָהָר ָעִלינו ק ָהַלכְׂ   ,ָלֵעמֶׁ

  ַמַעיְׂנֹות ָהאֹורֹות
 ּ ינו ּלִ נוִּזים ּגִ   .ַהּגְׂ

 
 ּ   - ֵנס לֹא ָקָרה ָלנו

ךְׂ  ּ ּפַ ן לֹא ָמָצאנו מֶׁ ֶׁ   .ש 
ם נוּ ַעד ּדָ ַלע ָחַצבְׂ ּסֶׁ   - ּבַ

ִהי אֹור ְּׂ  !וַי
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 האם אתם/אתן יכולים לחשוב על דוגמאות נוספות של מקרים שניתן לפרש אותם כנס או כמרד?  •

 מרד.   -נס ואילו כ-התלמידים והתלמידות יקבלו דף עבודה שבו עליהם/ עליהן לסמן,  אילו מהמקרים ניתן לתאר כ

 אפשר לעבור על התשובות ביחד.  

       

 האם היו מקרים שהתלבטתם/התלבטתן לגביהם? איך החלטתם/החלטתן?  

 מה צריך כדי שיתרחש נס? מה צריך כדי שיתרחש מרד?                

 האם מרד ונס הם מונחים סותרים? האם אמונה בניסים מעכבת או אולי מקדמת מרד?                

              האם לדעתכם/לדעתכן יכולה להיות אפשרות שבני אדם יחוללו ניסים?                  

 ובלת לנס, נס אינו בידינו, אפשר להאמין בו, ולייחל לו, ואולי הוא יקרה ואולי לא.  לפי ההגדרה המק
 מרד דורש התנגדות אקטיבית למציאות, דורש אנשים שירצו לעשות משהו עם המציאות, דורש לא לקבל את המובן מאליו. 

פה אחת. יש שמאמינים/ות שבסיפור אבל אין הדבר אומר בהכרח שמרד ונס הם אירועים סותרים, או שחייבים לבחור בהשק
חנוכה המרד והנס שלובים זה בזה. הטענה המרכזית שלהם/ן היא שמרד החשמונאים, האקטיביות שלהם, חיפוש השמן  

 והמאמץ האנושי, הם אילו שעודדו את המעורבות האלוהית לנס.  
כדאי לציין  ו. אם הדיון הולך לשיח דתי, חשוב להגיד שלא מדובר פה בוויכוח דתי, אלא בוויכוח על אחריות האדם על חיי

 להיות אדם שמקבל את המציאות כפי שהיא. עדין ו באלוהיםלהאמין ועדיין להיות אדם מורד, או לא להאמין  שאפשר

 למרוד? ויכולה מי יכול –חלק ב' 

            
 נגד מה אפשר למרוד? 

 פעם במשהו? במישהו? מרדתן /מרדתם אתן/ האם אתם
   מה הדברים שגורמים או מדרבנים אותנו למרוד?               

 
נסו לבחון את הגורמים שמובילים אדם למרוד. לפעמים המרד הוא לשם המרד, ולא בטוח שיש ניסיון לשנות את המציאות.  

לדוגמא: "לא הסכמתי לסדר את החדר, למרות שאמא ביקשה ממני" האם המעשה נובע מתוך רצון להתנגד רק לשם 
של ריגוש או חוויה, או שיש כאן רצון להוביל מהלך שישנה את  ההתנגדות, האם סתם כי לא היה לי  נוח, האם כדי להשיג תחושה

 החיים בבית.  

 אנחנו רוצים ורוצות להתמקד במרד שנובע מניסיון ליצור מציאות חלופית, טובה יותר עבורי ועבור אחרים.  

 התלמידים והתלמידות יקבלו כתבה העוסקת במאבקם של ילדי קיבוץ פלמחים להצלת החוף )נספח ג(. 
   אפשר לקרוא את הכתבה ביחד בכיתה, או באופן אישי / בזוגות.

 

 הילדים והילדות? מה השינוי שרצו לחולל? אילו פעולות נקטו? על מה נאבקו 
 מה לדעתכם/לדעתכן סייע להם/להן במאבק? מה יכלו להיות הקשיים שעמדו בפניהם/ן? 

 האם הייתם/הייתן מצטרפים/מצטרפות למאבק כזה?                 
 למה?   –האם היה מקרה שבו בחרתם/בחרתן שלא למרוד או להצטרף למרד כלשהו? אם כן                
 מתי נבחר למרוד ומתי לא?                

           מה מעודד אותנו, עוזר לנו?               
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אות וסיפורים של גם לדוגמ שונים יכול להיות מקום משמעותי ביכולת למרוד במציאות קיימת.   םשל אנשיולשותפות לתמיכה 
 אנשים, בעיקר אם הם/ הן מוכרים/ מוכרות לנו, דומים/ דומות לנו, או מהווים/ מהוות עבורנו איזה מודל.  

לפעמים זו גם שאלה של תזמון ומוכנות שלנו. יש סוגיות שנבחר לא למרוד בשלב מסוים, אבל כן נבחר בשלב אחר, שבו נרגיש 
 וגלות אישית להתמודד עם ההשלכות והתוצאות של המרד.  חזקים וחזקות יותר ובעלי/ בעלות מס 

 יש נושאים שחשובים לנו ונהיה מוכנים/ות לשלם עבורם מחירים, וכאלה שפחות.  
 ויכולה גם להיות אפשרות שנהיה חייבים וחייבות לבחור בלי להתמהמה: או למרוד או לא.  

בעה לאחר טיול. התלמידים והתלמידות מחליטים שאם לא מארגנת עצומה כדי לשנות תאריך של בחינה שנקלדוגמא: הכיתה 
 ישתנה תאריך הבחינה, הם לא יעשו אותה. האם תצטרפו למרד או לא?  

 

בשיעור הזה לקחנו את סיפור חנוכה וניסינו לפרק ממנו קצת את נושא המרד. המרד הוא מרכיב חשוב במעשים של אנשים 
יש את  חד ולכל אחתלכל אלא פשוט למרוד, ויש הרבה שיקולים והתמודדויות,  ראינו שלמרות שזהששינו את המציאות.  ונשים 

להבין מה לא בסדר, להבין איך זה יכול להיות   התבוננות מסביב: . זה דורש במידה מסוימת  האפשרות לשנות את המציאות
 אחרת ולקום ולעשות מעשה. 

 

כל אחד או כל זוג בוחרים מדינה ומחפשים מקרה של מרד שקרה בה ומציגים אותה לשאר הכיתה   –הצעה לפעילות המשך 
רעיונות: "מרד הנהיגה" של נשים בסעודיה, מרד האסירים בברזיל,    ולתלמידות לתלמידיםלהציע לאחר החופש. אפשר גם 

של נשות גרמניה, מרד נט טרנר  מרד הסטודנטים בצרפת, מרד גטו ורשה, מרד העבדים בהאיטי, מחאת רוזנשטראסה 
 בארצות הברית, מרד הרום באוסטרליה, מרד הבוקסרים בסין, מרד הנשים בליבריה ועוד... 
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 נספח א'

 ר מאקו(מתוך את)סיפור חנוכה 

הדליקו בו את מנורת הזהב. היוונים, ששלטו באותה התקופה   פעם, מזמן, בתוך חומות ירושלים, עמד בית המקדש, והכהנים
באזור, הגיעו וכבשו גם את ארץ ישראל. הם התקדמו בתוך שטחה והגיעו עד לירושלים. היוונים האמינו באלילים והתפללו  

, קראו אנטיוכוס, לפסלים עשויי אבן, והיו מעוניינים שכולם יאמינו, בדיוק כמותם, באלילים היווניים שלהם. למלך היוונים
ואנטיוכוס לא היה סבלני כלפי היהודים. הוא שלח את חייליו לכבוש את ירושלים כשהם עטויים שיריון וקסדת ברזל, בידיהם 

 .חרבות ומגינים, והם רכובים על פילי מלחמה עצומים
והגיעו עד לבית המקדש שעל הר הבית. הם רמסו את חצר בית המקדש,    הפילים הללו רמסו כל דבר שנקרה בדרכם, 

והלוחמים היוונים הוציאו מבית המקדש את מנורת הזהב. היוונים הוציאו מבית המקדש את כל הכלים הקדושים והיקרים,  
הורידו את הפרוכת, ואת כדי החרס המלאים שמן זית זך, עבור המנורה שהם ניפצו. במרכז בית המקדש העמידו היוונים 

שמעתה יהיו היהודים יוונים. הוא אסר עליהם לעשות ברית מילה, ללמוד תורה, לשמור   פסל של אל, ואנטיוכוס הרשע הכריז
 שבת ולהתפלל לאל שלהם. מעתה, הכריז אנטיוכוס, כל מי שלא יתפלל לפסל היווני, יומת.

פחת אנטיוכוס שלח שליחים כדי להפיץ את הבשורה ולוודא שהיא מתבצעת. אחד משליחיו הגיע למודיעין, שם התגוררה מש 
כוהנים שעבדו בבית המקדש. לאבי המשפחה, זקן חכם, קראו מתתיהו הכהן. המשפחה השתייכה לשושלת חשמונאים 
שהייתה משפחת המלוכה על העם היהודי. השליח היווני העמיד באמצע הכפר מודיעין פסל, וקרא לכל התושבים להתאסף, 

. הוא קפץ, הרג את השליח, הפיל את הפסל וריסק אותו. לשמוע את החוקים וההגבלים החדשים. רק מתתיהו הזקן התמרד
יהפכו למתייוונים. הוא הזמין אותם להסתתר במערות, שם  ולא  מתתיהו הודיע לכל התושבים שלא ישמעו לקול המלך, 

 ילמדו תורה בחשאי, וילמדו גם להילחם.

ויצאו להתחבא בהרים. הם גילפו   להם חרבות עץ, למדו להילחם והמשיכו אנשי מודיעין שמעו בקול מתתיהו, עזבו הכל 
לקיים את מנהגיהם היהודיים. כשמתתיהו הרגיש שהוא עומד למות, הוא אסף את כולם והעביר את השרביט לבנו, יהודה  
המכבי )מכבי היה הכינוי של יהודה, כמו בוב הבנאי למשל(, וביקש שכולם ישמעו בקולו, ושהוא ינהיג אותם במלחמה נגד  

 היוונים. 

ינתיים המלך אנטיוכוס, שכעס שחלק מהיהודים מסרבים להתייוון, שלח עוד ועוד לוחמים ופילים על מנת להכריח אותם. ב 
היהודים במערה  היוונים מהארץ.  לגרש את  יצליחו  ושהם  והכריז שהגיעה העת למלחמה,  כולם  יהודה המכבי אסף את 

חד לעזרת האל, וביקשו להצליח על אף שהם מעטים וחסרי כלי  שנקראו מכבים כי היו לוחמיו של יהודה המכבי( התפללו י )
 נשק. כשהגיעו היוונים היהודים פרצו מהמערה בהפתעה, וניצחו את היוונים, ולבסוף גירשו אותם מהארץ. 

כשסיימו, עלו היהודים המנצחים לירושלים, לבית המקדש, על מנת לנקות ולטהר אותו. הם גילו מקום הרוס ומחולל. ראשית 
ם ניפצו לרסיסים את הפסל, וניקו וחיטאו הכל, ואבזרו מחדש את בית המקדש. כאשר היה הכל מוכן הזמין יהודה המכבי ה

את כל היהודים לחנוך את בית המקדש. כל היהודים לבשו בגדי חג והגיעו לחגוג. יהודה המכבי התכונן להדליק את המנורה, 
 תר לצקת למנורה.אך הוא לא מצא כד שמן זית מהסוג שרק אותו מו

יום אחד. כולם שמחו, הדליקו   כולם חיפשו וחיפשו עד שמצא אחד מאחיו כלי קטן. היה בו מספיק שמן רק להדלקה של 
נרות, חגגו והתפזרו לבתיהם. בבוקר חזר יהודה המכבי לבית המקדש וגילה שהשמן ממשיך לבעור, כמו באורח נס. במשך  

במנ בערו הפתיליות  ימים שלמים  עבור שמונה  זמן  די  שהותיר  בית המקדש, מה  חנוכת  של  אורך החגיגה  היה  וזה  ורה, 
הכהנים לכתוש ולהכין שמן חדש ומתאים. עד היום אנו חוגגים את החג לאורך שמונת הימים שהחזיק מעמד כד השמן הקטן 

 בבית המקדש. 
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 נספח ב' 

 

 נס או מרד? מקרה 
דרך מי ים סוף נחצו לשניים ועם ישראל עבר 

 המים 
 

החרם שעשו ילדי הכיתה על ליאור נכשל כי  
 נופר התנגדה לו 

 

ניצחון עם ישראל במלחמת השחרור למרות  
 היותנו מעטים מול רבים

 

נאבקה מול  16, נערה בת עדי לוסטיג
פוליטיקאים ויזמי נדל"ן והצליחה לעצור את  

 הרס חוף פלמחים

 

הלידה הסתיימה בשלום, והאם והתינוק 
 בריאים

 

הגשם שירד בנובמבר הציל את הגידולים 
 החקלאיים בגליל

 

נועה הצליחה במבחן, למרות שלא למדה 
 אליו בכלל 

 

דרכים אף אדם לא נהרג השנה מתאונת 
 בעיר

 

  90שרה אמנו ילדה בן בגיל 
תקנון בית הספר שונה והוחלט לקבוע זמן  
מוגדר שיש להתריע בו מראש על מבחנים 

 כדי להקל על התלמידים 
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 ' גנספח 

 פלמחים: ילדי הקיבוץ נאבקים למען החוף
 mynetורסמה באתר ה פהכתב

 חה לצורך ניהולושנפת  בוצת הפייסבוקבקפרטים נוספים על המאבק 

את הסיבוב השני במאבק המתחדש על חוף פלמחים מובילים חניכי "השומר הצעיר" מקיבוץ פלמחים. 
 המדריכים מה זה גאים 

  ארנון לפיד

16.01.13 
 

תנו להם אתגר שידליק אותם, הציבו בפניהם מטרה קרובה )ללבם, לביתם( ותחזו בפלא: הם יתנתקו מהמחשב, יניחו בצד 
ם, ילדי וייחלצו למאבק. זה מה שעשו, ורחוקים מלסיי -ינצלו גם אותם, על שלל שימושיהם  - את הסלולרי, או אולי, אדרבא 

 ."ו', למען הצל את החוף "שלהם", ששוב מאיימת עליו סכנת "פיתוח-חניכי "השומר הצעיר", כיתות ד' פלמחים,
  
 

זיו שחר ועידו פורת, המדריכים, כלל לא התכוונו לדרבן את חניכיהם לחידוש המאבק שהתחולל, והצליח, לפני כשנתיים.  
רת זיו, "כביכול הם פלוגה סודית של הצבא, שנבחרה למשימת הגנה על  "בסך הכל קיימנו בחוף פעולה חווייתית", מספ

החוף, שכמי שנולדו וחיים בפלמחים, התמזל מזלם לחיות לצדו וליהנות ממנו. המטרה שלנו היתה גיבוש חברתי, לא שום  
של מאבק: הם   דבר שקשור למאבק ההוא, מלפני שנתיים. אבל כשחזרנו הביתה הופתענו למצוא את החבר'ה כבר בעיצומו

פתחו קבוצה בפייסבוק ובאינסטגרם, פרסמו סטטוסים ותמונות עם קריאה להציל את החוף, כתבו שלטים וכרזות בקיבוץ,  
 ."שלחו מכתב לביבי, וחילקו פתקים בתאי הדואר

 

וההתלהבות שלהם הדביקה את כל  המסירות  "

הקן", מספרת זיו, "גם השכבה הבוגרת נכנסה  

לתמונה, נוצר קשר עם שתי התנועות האחרות  

ועכשיו כולם  ' - בני המושבים''הצופים' ו -במועצה 

 ."עצומה משותפת, ומתכוונים למאבקעובדים על 

 ?פעילי המאבק הקודם בתמונה 
זיו שחר: "בהחלט. נוצר קשר עם דנה ועדי לוסטיג,  

 ,האחיות שהרימו את המאבק הקודם
בעקבות הפרסומים של החניכים. החבר'ה שלנו 

 ."הקדימו את כולם
 

 ?איך אתם מרגישים כמדריכים
שתוכניות  אנחנו מאוד גאים בהם. הם הבינו "

הבינוי, ששוב עולות על הפרק, עלולות לפגוע  
ב'מגרש המשחקים' של ילדותם, בכל אורח החיים 

ובסביבה הטבעית שלהם, והחליטו לפעול. לא  
התייעצו אתנו, לא חיכו לאישור, לא ביקשו עזרה     

 ."גיוס כוחות למאבקמ'הגדולים', פשוט יצאו לדרך, והם לא נחים לרגע, עסוקים כל היום בהעלאת רעיונות וב
  

 ?מה החלק שלכם, המדריכים, בכל זה
 ."אנחנו נכנסנו לתמונה, וכמובן משתפים פעולה, רק אחרי שהם התחילו. אילולא הם, לא היינו נכנסים לזה"
 

 

  ילדי הקיבוץ בחוף פלמחים. "המסירות שלהם הדביקה את כולם"
 )צילום: אופיר דקל(
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