
..תודה אישית ל

חברתיתחינוכית מהעצמה , זלושנסקירבקה 

שחשבה יחד עימה על הרעיון והביצוע  

ד"בס

פעילות חנוכה
"טעם החברות"

,  שיח ערכי חברתי, מרחב

סמלי החג וטעים בפה

כל אלו בפעילות חברתית לחנוכה  



-עזרים נדרשים

כרטיסיות מצורפות בהמשך•

שיפודים•

מאכלים לבחירתך שניתן להשחיל על שיפוד /חטיפים2•

למי שמעדיפים את הגרסה  )במבה ומרשמלו : כדוגמת

(הבריאה ניתן להמיר את המזון לחרוזים

.סביבון•

:הכנות

.יש לגזור את כרטיסיות סמלי החג המצורפות בהמשך•

ערמות מרכזיות 4לפזר את הכרטיסיות בחלל החדר או מסודרות ב •

.חנוכיות יחד וכדומה-בהתאם לסמל כרטיסיות סביבונים יחד

.שיפוד+ ה קערה עם מעט מכל חטיף שנבחר /להכין לכל תלמיד•

:מהלך הפעילות

ה בתורם מסובבים את הסביבון/כל תלמיד

ה כרטיסייה/בהתאם לאות  שנח עלייה הסביבון מרימים התלמיד

כרטיסיית סביבון-נ

כרטיסיית חנוכייה-ג

כרטיסיית שמן-ה

כרטיסיית מטבעות-פ

ה קוראים את ההיגד הכתוב בכרטיסייה/התלמיד

.אם הסכמנו עם ההיגד נשחיל לשיפוד במבה

.אם לא הסכמנו עם ההיגד נשחיל מרשמלו

בסיום הפעילות יהיו התלמידים עם שיפודים שונים בהרכבם

.ומכאן ננהל שיח על הדומה והשונה בשיפודים ובהסכמות

ד"בס

"טעם החברות"פעילות חנוכה

זלושנסקיכל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה ורבקה 
www.m-hevrati.co.il

לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק! לשימוש אישי בלבד



-למורה

כ לדון  "יש לשמור את כרטיסיות השאלות לפי סדר שאילתן שנוכל אח

.בתשובות

בסיום הפעילות ניתן להסביר לתלמידים כי כרטיסיות השאלות  

:4-חולקו ל

"ה/חבר"כרטיסיות הסביבון עוסקות בסוגייה באיכות ה•

כרטיסיות החנוכייה עוסקות בסוגיות של המרחב הכיתתי•

כרטיסיות כד השמן בסוגיות חברות שממלאות את הנפש•

ברווחים אפשריים מחברות" דמי חנוכה"כרטיסיות המטבעות •

.ומכאן לנהל שיח בכל סוגייה

ד"בס

"טעם החברות"פעילות חנוכה

זלושנסקיכל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה ורבקה 
www.m-hevrati.co.il

לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק! לשימוש אישי בלבד



ה טוב  /חבר

מוותר תמיד  

ה  /לחבר

האחרים 

ה /חבר

טובים  

שומרים כל 

סוד שאני 

מגלה לו  

ה /חבר

אמיתי  

מאפשר  

להעתיק  

במבחן

בעבורי" בית"הכיתה היא בכיתה יש כללים חברתיים  בכיתה חברים של כולם 



ה /חבר

טובים עושה  

כל מה  

שאומרים  

להם  

ה /חבר

טובים  

שומרים עליי

ה /חבר

אמיתי יידע 

מתי צריך 

אותו לעזרה  

בכיתה שלי אני לא  

בהכרח חבר של כולם 

בכיתה שלי מכבדים את  

המורים

למפגש חברתי חייב 

להזמין את כל הכיתה  



שיחה עם  

ה /חבר

טובים ממלא  

אותי  

אני יכול  

לספר  

ה  /לחבר

הטובים שלי  

הכלכמעט 

ולאחר מכן 

לי טוב יותר  

כל הילדים  

אוהבים  

הרבה  

חברים 

עדיף  

להשקיע  

ה /בחבר

אחד טובים  

וזהו  

בחברות  

צריך 

להשקיע  

מפגש 

חברתי  

מוצלח עושה  

לי טוב בלב  



מסיבה עם 

כולם או  

לא בכלל

מכבדים אך 

לא בהכרח 

חברים 

בחברות  

טובה כל 

הצדדים 

מרווחים  

חברות זה 

לכל החיים

חיוך 

והתעניינות  

ה /מחבר

משפרים  

מצב רוח 

בכל יום אני 

ת קשר /יוצר

עם חברים 

צ"אחה



חג חנוכה שמח  

המרכז החברתי  , ירושלמי ספדהנופר 

ד"בס

חג חנוכה שמח  
"טעם החברות"פעילות עד כאן 

זלושנסקיכל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי ספדה ורבקה 
www.m-hevrati.co.il

לשכפל או להפיץ ברבים, אין להעתיק! לשימוש אישי בלבד

?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"באתר בקרו אותי 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקלקבוצת והצטרפו אליי 

"ילדים אוהבים חברים"

?רוצים ללמד חברתיות

החנות  -המרכז החברתימוזמנים 

http://www.m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/


חברתילקשרכישורים
או הערכה 

פעילויותאוגדן
חברתיותמיומנויות

עכשיו באתר 

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%90%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9f-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%90%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9f-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/

