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 חנוכה 

 חג האור, חג הילדים... חג מלא שמחה ואורה

 

 כהרגלי, בחרתי את אחד ממנהגי החג ומצאתי את ההיבט החברתי שבו.  

 

   מחלקים לילדים בחג החנוכה.הם דמי הכיס שעל פי המנהג שהרי או "מעות חנוכה"  דמי חנוכה

 מקור המנהג הינו אצל יהודי אירופה ויש הטוענים כי זה בהשפעת מתנות חג המולד. 

אך האמונה הרווחת היא שדמי חנוכה נועדו לחינוך לצדקה ועשיית מעשים טובים על ידי העברת מסר  

 של נתינה . 

 

, נתינה למרחב הכיתתי או  העברת מסר הנתינה לכללבפעילות זו אני בוחרת לראות בנתינת דמי חנוכה את 

בפעילות זו תלמידי הכיתה ימלאו את "מעות החנוכה" שלהם ישלשלו את "כספם" לקופה   הבית ספרי.

 הכיתתית ובעזרת כל המטבעות נוכל לקנות פעילויות לטובת כלל הכיתה. 

כמטאפורה למשאב/נכס/ כסף אשר  שימוש בתכונות ובתחביבים של תלמידי הכיתה  - רציונאל הפעילות

 נכנס לקופה משותפת ובעזרתו נוכל "לקנות" פעילות משותפת לכלל הכיתה. 

 כמצורף בנספח כמספר תלמידי הכיתה, קופסה/תיבה אשר תשמש "קופה".  "מטבעות" עזרים נדרשים:

 מערך הפעילות:

 תחילה נסביר את מנהג החג "נתינת דמי חנוכה" כמוסבר מעלה.  .1

"קניית מעשים/פעילות" שימוש בכישורים האישיים שלנו  של נשוחח עם הילדים על האפשרות  .2

 כתרומה לכלל.  

 מצורף כנספח(. כל תלמיד/ה יכינו את מטבע החנוכה שלהם )  .3

הכנת מטבע זה ימקד את התלמידים בתכונות ובתחביבים שלהם  

  שניתן לעשות בהם שימוש ולהיות לעזר בכיתה.

ו את המטבעות ל"קופה" הכיתתית )קופסה  התלמידים ישלשל .4

 שתוכן מבעוד מועד(  

המחנכת תנהל שיח ודיון "מה אפשר לקנות במטבעות שאספנו   .5

 א " חשוב להסביר לתלמידים שאין הכוונה לחומריות אל?בקופה 
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   (.מצורפת רשימה אפשרית ל"קניית" פעילויות בהמשך פעילויות שיעשו לטובת כלל הכיתה )

התלמידים    –ויזואלית הראו לתלמידים את הקופה המלאה בכל הדברים הטובים שיש בכיתה * 

 עם מכלול תכונותיהם! 

מטבעות. ילדי "המטבעות" יצורפו   3/4מחנכת הכיתה תשלוף בכל פעם חלוקת "מטבעות הכיתה".   .6

 . פעילות לכיתה  לתכנן/לקבוצה ו"בכסף" מטבעות הם יצטרכו ל"קנות"

 רשימה בה בכל פעם תציג קבוצה אחרת את פעילותה לכיתה.  מחנכת הכיתה תערוך .7

 ניתן לתלות בלוח העצמה בכיתה . את כל "מטבעות הילדים" .8

 

 משחק ספורטיבי משותף  •

 להורים   החי של, צילום סרטון ו"קוללם" שירה ציבוריתמקהלת   ▪

 הצגה/הופעה לכיתה הכנת  ▪

 הפעלות מגבשות: החבילה הגיעה, אמת או חובה וכו'  •

 יצירת מצגת על הכיתה והחברים בה  •

 סרט+פופקורן  •

 עריכת ארוחה משותפת  •

    שאר בכיתה והעזרים בה ישמשו ילטובת הכלל. קופסה שת יצירת "תיבת משחקים" •

 וכו'.   למשחק פנאי: גומי קפיצה, גולות, חבל קפיצה                

 יצירת "פינה" חדשה בכיתה: פינת הספר, הרוגע, החברות וכדומה... •

 ועוד רעיונות יצירתיים של התלמידים שתמיד יותר יצירתיים ממני.                             

  

 באיחולי חג חנוכה שמח מלא אור וחברות

 ספדה   -נופר ירושלמי                                                            
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 כיצד נכין את מטבעות התלמידים? 

 

 לפי האיור המצורף.. 

המטבעות נקפל וייווצר מעין "כרטיס   2את המטבעות נגזור על קו המתאר מסביב ואת נק' הממשק בין 
 ברכה" 

 בפנים או חיצוני לבחירתכם. בו ניתן יהיה לכתוב 

 קבצים צבעוני או שחור לבן לבחירתכם.  2מצורפים 
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 אהבתם?! 

 

 

 

 

 

 רוצים עוד פעילויות חברתיות?

 בקרו אותי באתר "המרכז החברתי"

www.m-hevrati.co.il 

 והצטרפו אליי לקבוצת הפייסבוק

 "ילדים אוהבים חברים"

 רוצים ללמד חברתיות?

 מוזמנים המרכז החברתי- החנות 

 ובחברות 
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