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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת מקץ חנוכה תשע"ח

לְ הֹודֹות לַ ה'
ֲחנֻ ּכָ ה ָׂש ֵמ ַח ,יְ לָ ִדים!
בּוע ְמ ֻס ָּפר ַעל
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ֶׁש ָּפ ַתר ֶאת
ֵ
ַה ֲחלֹומֹות לְ ַפ ְרעֹה .וְ לַ ְמרֹות
יֹוסף וְ ָא ַמר
ֶׁש ַּפ ְרעֹה ִׁש ֵּב ַח ֶאת ֵ
יֹוסף יָ ַדע
ֶׁש ֵאין ָחכָ ם ּכָ מֹוהּוֵ ,
ֶׁשּכָ ל ּכֹוחֹו הּוא ֵמה'.

לְ ִה ְתּגָ אֹות וְ לַ ֲחׁשֹוב ֶׁשהּוא
ַהּגִ ּבֹור וְ ַרק ַּבּכ ַֹח ֶׁשּלָ נּו
ּיֹוסף
נִ ַּצ ְחנּוֲ ,א ָבל ּכְ מֹו ֶׁש ֵ
זָ כַ ר ֶׁשּכָ ל ּכֹוחֹו הּוא ֵמה',
יֹוד ִעים ֶׁש ַרק ִּבגְ לַ ל
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
ַהּנֵ ס ֶׁשה' ָע ָׂשה לָ נּו ,נִ ַּצ ְחנּו ֶאת
ַהיְ וָ נִ ים ָה ְר ָׁש ִעים.
ּכָ כָ ה ְּבכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו
עֹוׂשים ,נִ זְ ּכֹור ֶׁשה' הּוא
ִ
ּנֹותן לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹות,
ֶׁש ֵ
וְ לֹו ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ הֹודֹות!

מֹודים לַ ה' ַעל
ַּב ֲחנֻ ּכָ ה ֲאנַ ְחנּו ִ
ַה ִּּנ ִּסים ֶׁש ָע ָׂשה לָ נּוַ .ה ַּמּכַ ִּבים
נִ ְּצחּו ֶאת ַהיְ וָ נִ ים ,לַ ְמרֹות
ֶׁש ֵהם ָהיּו ְמ ַע ִּטים מּול ַהיְ וָ נִ ים
בֹורְך!
ּומ ָ
ָה ַר ִּביםַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה יָ כֹול ַׁש ַּבת ָׁשלֹום ְ

ַחנֻ ּכָ ה
ָׂש ֵמ ַח!
גיליון מורחב!
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ַה ִס

יּפּור
מדוע הפחית המנהל מעונשו של דן?

"זו לא הפעם הראשונה שדן מעליב אותי" התלונן
רועי בפני המחנך יובל.

"ברשותך ,המחנך ,אני רוצה לומר משהו" ,ביקש
אבי להתיחס למקרים האחרונים שהיו בכיתה.

"נכון ,אבל זה לא מצדיק שתגיב באלימות".

"בבקשה ,אבי".

"אחרי שראיתי שלא עושים לדן כלום ,החלטתי
להעניש אותו בעצמי".

"ראשית ,אני שמח שלא הייתי מעורב בכלל בכל
שלושת המקרים .בכל זאת ,הדבר מצער אותי
כאילו הייתי מעורב .רציתי לומר דבר פשוט :אני
חושב שמי שמגיב במכות ,מראה לכולם שהוא
לא גיבור אלא חלש בכך שהוא נכנע ליצרו.
במסכת אבות כתוב' :איזהו גבור? הכובש את
יצרו' ואילו כאן מראה אותו תלמיד חולשה .מאד
לא נעים לי לומר זאת ,אבל זאת האמת ,וכדאי
שכולנו נתיחס לתגובה כזאת כסימן של חולשה".

"טעות חמורה ,רועי! ראשית ,אינך יודע אם הוא
נענש או לא .שנית ,זה לא תפקידך להעניש.
תפקידך הוא לדווח לנו ואנחנו יושבים ומתיעצים
ומחליטים איך להגיב".
המחנך יובל החליט לקיים שיחה מיוחדת
לתלמידיו עקב רבוי התגובות העצמיות של
תלמידים על פגיעות בהם.
"תלמידים יקרים ,שלום .אני מאוד מצטער על
המריבות ביניכם ,אך עוד יותר ,על כך שתלמידים
מחליטים על דעת עצמם להעניש את חבריהם.
לאחרונה היו שלושה מקרים ,תוך שבועיים ,בהם
תלמידים בחרו להגיב בעצמם על פגיעת חבר ולא
להתלונן בפני" ,כך פתח המחנך יובל את שיחתו
בנושא האלימות.

"וואו ,אני מופתע מאד תלמידים .לא חשבתי
שמישהו מהכיתה יאמר דברים כאלה .כל
הכבוד לך אבי ,לימדת אותנו הנהגה חשובה
ולואי שנאמץ אותה לפחות בין חברינו ".הודה
לו המחנך.
"תלמידים יקרים ,לסיכום הנושא ,אני רוצה
לשבח את כל מי שלא הגיבו עד היום במכות,
> > >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"

"אשמים אנחנו "...פרשת השבוע
מלמדת על הכרה בחטא
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
> > >

אלא התגברו על יצרם .ביחס למי שהגיבו במכות,
אני רוצה להבהיר שנעניש בחומרה רבה ,כפי
שהזהרנו בתחילת השנה .דן ורועי ,גשו נא אלי
בהפסקה".

"המחנך ,אני מרגיש גרוע .אני נזכר בכל המקרים
שעשיתי ,במלים הלא יפות ,בחברים שהעלבתי.
אני ממש לא רוצה לחזור על זה".

"דן ,אני מעוניין לדבר אתך ,אך ,אתחיל ברועי".
דן המתין בחוץ עד לסיום השיחה "רועי ,אתה
נפגעת מדן כבר מספר פעמים .פגיעה מילולית
היא יותר קשה מגופנית .זה נכון .אך כמו שאמרתי
אסור לתלמיד להחליט להעניש במקומנו .אני
אבקש כעת משניכם לסלוח זה לזה".

"אם הבנתי אותך נכון ,אתה מכיר בחטא
הנורא הזה?"

רועי ודן ביקשו סליחה זה מזה ,בקשת סליחה
כנה ששכנעה את המחנך.
"דן ,שים לב .אתה מרבה לאחרונה לפגוע
בתלמידים .אמנם לא בגופך ,אלא בלשונך .אך,
אתה ודאי מבין שפגיעה מילולית קשה יותר,
מעליבה יותר .מה אתה אומר על כך?"
דן היה נבוך ,עצוב והחל לדמוע.
המחנך דובב את דן ,הרגיע אותו וביקשו להתאמץ
ולשתף פעולה בשיחה חשובה זו.

"כן .נכון .זהו חטא קשה ואני לא רוצה יותר
לחזור עליו".
"דן ,אני מאד שמח לשמוע זאת ממך .מעריך
מאד את החרטה שאתה מבטא .אני חושב שאקל
מעליך את העונש ,למרות שהייתי רוצה לוותר על
כולו ,רק שזה לא ייראה יפה בעיני חבריך וגם כדי
שאחרים יירתעו מפגיעה מילולית בחבר".
"תודה המחנך ,אני מוכן לכל עונש .אצלי כעת
חשוב שהחלטתי להפסיק עם התנהגות זו".
"כל הכבוד דן .אני מאחל לך הצלחה והרבה כוח
בהמשך להתגבר על יצר התגובה המיידית".
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
יום אחד שומע יעקב את כרוז המלך שמכריז
בימים ההם ובזמן הזה
על היום המיוחד בו המלך יורד אל העם,
יְ ָל ִדים ,חשבתם פעם כיצד קיימו אבותינו את לשמוע על צרותיהם.
החגים כאשר היו תקופות של צרות וגלות
קשה? הרי החגים הם זיכרון לניסים שהיו לנו ,שמח יעקב ,והתכונן עם אשתו כיצד לדבר אל
המלך ומה לבקש ממנו.
כיצד היו יכולים לחוג אותם כאשר היו נתונים
המלך הגיע ויעקב עמד בין הראשונים לדבר
לסבל מיד הגויים שסביבם?
עימו .יעקב סיפר בצער רב למלך על חייו
אז בואו ושמעו משל:
הקשים ועל עניותו הרבה.
באחת מממלכות העולם מלך לו מלך חשוב .המלך התרשם מיעקב וראה את בגדיו
המלך היה מלך טוב והכול אהבו אותו.
הבלויים ,ואכן ציווה על משרתיו להעניק לו
מאוצרות המלוכה.
במיוחד העריכו בני הממלכה את המלך על
מנהגו המיוחד :המלך היה יוצא יום אחד בשנה המתנה שנתן המלך ליעקב הצליחה להקים
ושומע את צרותיהם של נתיני הממלכה .אותו על רגליו .יעקב מכר את מה שקיבל
המלך היה עשיר ובארמנותיו היו אוצרות מהמלך ,ובכסף שקיבל פתח חנות קטנה
והתחיל להתפרנס בכבוד.
רבים ,מהם היה נותן לאנשים הנזקקים שעל
יעקב לא שכח למלך את טובתו .בכל שנה
צרותיהם שמע באותו יום ,פעם בשנה.
ביום המיוחד ,היה יעקב נעמד בתור למלך,
היה יהודי אחד שגר באותה ממלכה ,יעקב וכשהיה המלך פונה אליו ,היה יעקב עומד
שמו .יעקב היה עני מרוד .חייו לא האירו לו ומודה לו מקרב הלב על טובתו ואף נותן
למלך תשורה קטנה כאות הוקרה ותודה.
פנים ,ובכל מה שעשה  -לא הצליח.
> > >
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המלך העריך את יעקב על כך ,ושמח בהכרת
הטובה מצד נתיני ממלכתו.

המלך כל כך העריך את יעקב על כך שהוא
ממשיך להודות לו למרות שמצבו הורע שוב,
עד שהורה למשרתיו לשוב ולהעניק ליעקב
עוד מאוצרות המלוכה ,ועוד יותר מאשר
בפעם הקודמת.

אך התקופות עברו והגלגל הסתובב .יעקב
ירד מנכסיו .הוא נכשל בכמה עסקאות
חשובות ,ומצא את עצמו שוב עני מרוד .אט
אט נאלץ למכור את חנותו ורכושו ,וחזר להיות
אמר המלך :מי שיודע להודות על הטובה גם
עני מרוד.
כאשר היא נגמרת ,ראוי הוא לטובה נוספת!
עם כל זה ,לא שכח יעקב את הטובה
• • •
שעשה לו המלך .כשהגיע היום המיוחד של
המלך ,יעקב לא רצה לבקש טובה נוספת,
גם בזמנים הקשים הקפיד עם ישראל
אלא נעמד כבכל שנה להודות למלך על
לזכור את החגים והמועדים ,ובהם את ניסי
טובתו מהעבר הרחוק...
החנוכה .היו יהודים שהדליקו נרות חנוכה
המלך שראה את יעקב שוב בבגדים עלובים בסכנת נפשות בזמנים קשים ביותר ,כמו
ובלויים ,תמה והתפלא :כיצד אתה מודה לי
למשל בשואה הנוראה.
על הטובה שעשיתי לך ,הרי אני רואה שחזרת
למצב בו היית לפני כן!
עם ישראל ידע שהקב"ה בוודאי רואה את
"אכן מצבי הורע" ,אמר יעקב" ,אך בכל זאת מצבנו ,ואותה הישועה שהיתה בימים ההם,
חשוב לי להמשיך ולהוקיר תודה על הטובה בוודאי שמורה וקיימת ,ותושיע אותנו גם
בזמן הזה.
שהמלך עשה לי לפני שנים".
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מצאו את ההבדלים
מצאו לפחות  10הבדלים בין האיורים!

נו ,מצאתם?
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טֹוב לָ ַד ַעת!

יֹוד ַע ַהּכֹֹל!
ִעם ד"ר ּפּולְ ֶקע ֵ

ּוברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ד"ר ֻּפלְ ֶקע!
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִריםְ ,
ּגַ ם ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּתּגְ ִעים ֵמ ָה ֵריח ַה ְמ ַׁשּכֵ ר ֶׁשל
יח ַהּזֶ הֶׁ ,שּלא
ַה ֻס ְפגַ ּנִ ּיֹות? ֲאנִ י ְמ ֻׁשּגָ ע ַעל ָה ֵר ַ
לְ ַד ֵּבר ַעל ַה ַּט ַעם...
ָאז ִאם ּכְ ָבר ִהּגַ ְע ֶּתם ,יֵׁש לִ י ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים לְ ַס ֵּפר
לָ כֶ ם ַעל ֲחנֻ ּכָ הָ .ה ֱא ֶמתּ ,גַ ם ֲאנִ י ֹלא י ַָד ְע ִּתי
אֹותם ַעד ֶׁש ָּׁש ַאלְ ִּתיַ .מה ָּׁש ַאלְ ִּתי?
ָ
ָׁש ַאלְ ִּתי ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשּכַ ּנִ ְר ֶאה ִהיא ְמאֹד ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת,
רּוצים!
אתיִם ֵּת ִ
יה ֵאיזֶ ה ָמ ַ
ּכִ י ָא ְמרּו לִ י ֶׁשּיֵׁש ָעלֶ ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַהּנֵ ס
ַה ְּׁש ֵאלָ ה ָהי ְָתהֲ :ה ֵרי ּכֻ ּלָ נּו ְ
ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ָהיָה ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁש ָהיָה ְּב ַפְך ַה ֶּׁש ֶמן
הס ִּפיק לְ יֹום ֶא ָחד ִּבלְ ַבדָּ ,דלַ ק
וְ ָהיָה ָאמּור לְ ְ
ְׁשמֹונָ ה י ִָמים .זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת נֵ ס ֻמ ְפלָ א! ֲא ָבל ֲאנִ י

(חּוץ ִמ ַּמה ֶּׁשֹּלא)...
אתיִ :אם ְּבלִ י ַהּנֵ ס ַה ֶּׁש ֶמן ָהיָה ָאמּור
ִה ְת ַּפּלֵ ִ
לְ ַה ְס ִּפיק לְ יֹום ֶא ָחדָ ,אז ַהּנֵ ס ָהיָה ַרק ְּב ִׁש ְב ַעת
ּנֹוס ִפיםָ .אז לָ ָּמה חֹוגְ גִ ים ְׁשמֹונָ ה
ַהּי ִָמים ַה ָ
י ִָמים? ָהיִינּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲחגֹוג ַרק ִׁש ְב ָעה י ִָמים
ַעל ַהּי ִָמים ֶׁש ָּב ֶהם ָהיָה ַהּנֵ ס!
ׁשֹואל,
ֵ
ִיתי
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ םִ ,אם ֹלא ָהי ִ
יֹוד ַע ַהּכֹל
יֹוד ַע .לַ ְמרֹות ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ִיתי ֵ
ֹלא ָהי ִ
(ּכִ ְמ ַעטֲ ,)...אנִ י ַמ ְק ִּפיד לִ ְׁשאֹול ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
ּמּובן,
יֹוד ַעָ .אז ָׁש ַאלְ ִּתיֶ .את ִמי? ּכַ ָ
ֲע ַדיִן ֹלא ֵ
טּוביָה י ְִד ִידי ַהּי ָָקר.
ֶאת ְ
ּטּוביָה ָענָ ה.
ֶּב ַטח ַא ֶּתם ְמ ֻס ְק ַרּנִ ים לָ ַד ַעת ַמה ְ
ָאז ק ֶֹדם ּכֹל הּוא ִה ְת ָּפ ֵעל ֵמ ַה ְּׁש ֵאלָ ה וְ נָ ַתן
נֹוס ֶפתַ ...א ַחר ּכָ ְך הּוא ּגִ ּלָ ה לִ י
לִ י ֻס ְפּגַ ּנִ יָה ֶ

>>>
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יתי לָ כֶ םֶׁ ,שּזֹו ְׁש ֵאלָ ה ְמאֹד
ֶאת ַמה ֶּׁשּכְ ָבר ּגִ ּלִ ִ
יה ַה-מ-וֹ-ן ְּתׁשּובֹות,
ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ,וְ ֶׁשּיֵׁש ָעלֶ ָ
ֲא ָבל ַה-מ-וֹ-ן.
טּוביָה ָא ַמר לִ י ְׁש ֵּתי ְּתׁשּובֹותָ .ה ַא ַחת ּכַ ּנִ ְר ֶאה
ְ
ֵּדי ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמתַ :הּיֹום ָה ִראׁשֹון הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֹלא
ַעל ַהּנֵ ס ֶׁשל ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמןֶ ,אּלָ א ַעל ַהּנִ ָּצחֹון
ַּב ִּמלְ ָח ָמהֲ .ה ֵרי ַה ַּמּכַ ִּבים ָהיּו ְמ ַע ִּטים י ֲַח ִסית
צּומיםּ ,ולְ נַ ֵּצ ַח ְּב ִמלְ ָח ָמה ּכָ זֹו זֶ ה
לַ יְוָ נִ ים ָה ֲע ִ
ְּב ֶה ְחלֵ ט נֵ ס ֹלא ָּפׁשּוט! ַעל זֶ ה ִּת ְּקנּו ֲחזָ "ל
הֹוסיפּו ִׁש ְב ָעה
ֶאת ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ,וְ ִ
נֹוס ִפים ַעל ִׁש ְב ַעת י ְֵמי נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן.
י ִָמים ָ

יֹותר
ׁשּובה ַהּזֹוֲ ,א ָבל עֹוד ֵ
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַה ְּת ָ
טּוביָה ָא ַמר
ׁשּובה ַה ְּׁשנִ ּיָהְ .
ִה ְתלַ ַה ְב ִּתי ֵמ ַה ְּת ָ
ֶׁשיֵׁש ִמי ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ֶׁש ְּב ֶע ֶצם נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן
ָהיָה ַחּיָב לְ ַה ְת ִחיל ּכְ ָבר ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון .לָ ָּמה?
ּכִ י ִאם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַה ֶּׁש ֶמן ָהיָה נִ גְ ָמרָ ,אז
ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ּכְ ָבר ֹלא ָהיָה ּכְ לּום! לָ כֵ ן ַהּנֵ ס ָהיָה
ּכְ ָבר ְּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שּלַ ְמרֹות ֶׁש ַהּנֵ רֹות ָּדלְ קּו,
ַה ֶּׁש ֶמן ֹלא נִ גְ ַמר ,וְ כָ כָ ה נִ ְׁש ַאר ֶׁש ֶמן לַ ּי ִָמים
ַה ָּב ִאים...
טֹוב ֲח ֲב ִריםִּ ,ד ַּב ְרנּו ַה ְר ֵּבה וַ ֲאנִ י ּכְ ָבר ָר ֵעב.
ְמנַ ֲח ִׁשים ָמה ֲאנִ י הֹולֵ ְך לֶ ֱאכֹול?

ַעד ֶׁש ִּס ַּד ְר ִּתי ּכָ ל ּכַ ְך יָ ֶפה
ֶאת ַהּנֵ רֹותָ ,א ְמרּו לִ י
ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ּכָ אן ֹלא ְּב ֵס ֶדר...
לֹומר לִ י ַמה
ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים ַ
ַה ְּב ָעיָ ה ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּלִ י?
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ֵאיפֹה ַה ְּס ִביבֹון?

ִמ ְצאּו ְ 5ס ִביבֹונִ ים ַּב ְּתמּונָ ה!
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יש לכם ת
מו
נו
ת
י
פו
ת
ו
מ
ע
נ
יי
נות
הייתם במסיבתמהחדנולקת הנרות?
כה והצטלמתם?
ש

ִשלחו אלינו תמונותתפלו אותנו!

מייל o.il
Alon@meirkids.c
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ַח ְדּגָ א ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּלֹו לִ כְ בֹוד ַהּנֵ ר ַה ְּׁש ִמינִ י ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ הֲ .א ָבל הּוא ֹלא
ֲע ַדיִ ן לָ ַמד ּכָ ָראּוי ֶאת ִהלְ כֹות ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ַה ֲחנֻ ּכָ ה ,וְ לָ כֵ ן הּוא ֹלא ָׂשם לֵ ב
לְ כַ ָּמה ָט ֻעּיֹות ֶׁש ָּקרּו לֹו ְּב ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹותּ .תּוכְ לּו לַ ֲעזֹור לֹו?
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פינת

ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים1
שאלות בפרשה
.1

היכן עמדו הפרות בחלום של פרעה?

דקות ושדופות היו בחלום פרעה?

 .2כמה שיבולים
אמר "את חטאיי אני מזכיר היום"?
 .3מי
 .4איך כינה שר המשקים את יוסף?
של פרעה היה משל לשנות השובע?
 .5מה בחלומות
 .6מי נקרא "צפנת פענח"?
יעקב את בנימין עם אחיו למצרים?
 .7מדוע לא שלח
עם יוסף? (בוקר ,צהרים או ערב)
 .8איזו ארוחה אכלו האחים

חידת חדגא :מה היה משותף לחלום יוסף ולחלום פרעה?

meirkids.co.il
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חלום פרעה
רק צללית אחת מתאימה
לפרה המקורית .גלו אותה!

חידת פולקע :מהיכן לומדים ש"השטן מקטרג בשעת הסכנה"?

meirkids.co.il
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עמודי צביעה ִ -צ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְת ֶכם!
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עמודי צביעה ִ -צ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְת ֶכם!
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פינת

ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים2
נכון או לא נכון?
 .1חנוכה הוא חג שכתוב בתורה
דליקים בלילה הראשון שמונה נרות
 .2לפי בית שמאי מ
ותר להדליק נר חנוכה בשמן סויה
 .3מ
הדלקת הנרות הוא בחצות הלילה
 .4זמן
אנחנו מודים על הניצחון על היוונים
 .5בחנוכה
נים החריבו את בית המקדש השני
 .6היוו
 .7בחנוכה מותר לעשות מלאכה
שמצאו שמונה פכים קטנים של שמן
 .8נס פך השמן היה
בחנוכה מאכלים שמטוגנים בשמן
 .9נהוג לאכול
 .10נהוג לאכול מאכלי חלב בחנוכה

חידת חדגא:
ּדֹומה לַ ֲחנֻ ָּכה ִמ ְּב ִחינַ ת ִמ ְס ַּפר ַהּיָ ִמים?
ֵאיזֶ ה ַחג ֲה ִכי ֶ

meirkids.co.il
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יצירה לחנוכה

סביבון מעשה ידיכם!
מצרכים :בריסטול ,צבעים/מדבקות וכדומה
לקישוט ואיור .קיסם ,ומעט דבק.

 .1קחו בריסטול בצבע שאתם אוהבים ,וגזרו
עיגול בגודל בו תרצו שיהיה הסביבון שלכם.
(ניתן להיעזר במחוגה וכדומה כדי לסמן את
צורת העיגול לפני ההגזירה)
 .2איירו וקשטו את העיגול שגזרתם ,על ידי
הצבעים והמדבקות שהכנתם .ניתן להוסיף
ציורים שמתאימים לחנוכה.
 .3קחו קיסם ,והכניסו אותו בדיוק באמצע
הבריסטול ,כך ששליש מהקיסם יהיה בחלק
התחתון של הבריסטול ,וכשני שלישים ממנו
פלסטי
טיפת
לטפטף
בחלק העליון .ניתן
חנוכה רמוז בשמו "חנוכה"?
דבק בו חל
התאריך
פולקע :כיצד
חידת
וכדומה ,בנקודת ההכנסה של הקיסם ,כדי
לייצב אותו .תנו לדבק להתייבש .שחקו בסביבון!

meirkids.co.il
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נַ ֲע ָמהֲ :חנֻ ָּכה ָׂש ֵמ ַח לְ ָכל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה!

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

ימ ֶק'ה! ִהּנֵ ה
ֶּבנִ יֵ :א ֶיזה ֵּכיף לָ ֶׁש ֶבת ָּכְך ַּב ֲחנֻ ָּכה ,לְ יַ ד ַהּנֵ רֹות ַהּדֹולְ ִקיםַ .חּיִ ְ
אתי לְ ָך ְס ִביבֹון לְ ַׂש ֵחק.
ֵה ֵב ִ
ּומ ַׂש ֲח ִקים ַּב ְּס ִביבֹונִ ים.
אֹוכלִ ים ֻס ְפּגַ נִ ּיֹות ְ
אֹוהב ֶאת ֲחנֻ ָּכהְ ,
יֹונָ ָתןֲ :אנִ י ְמאֹד ֵ

בני

הּודים ָהיּו ְמ ַׂש ֲח ִקים ִּב ְס ִביבֹונִ ים ַּכ ֲא ֶׁשר ַהיְ וָ נִ ים ָהיּו
ַט ְליָ ה :לָ ַמ ְדנּו ַּבּגַ ן ֶׁש ַהּיְ ִ
ּתֹורה.
לֹומ ִדים ָ
ִמ ְת ָק ְר ִביםְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ ְדעּו ֶּׁש ֵהם ְ
יֹוד ִעים ֶׁשּיֵ ׁש ֶר ֶמז ַּב ִּמ ְׂש ֲח ִקים ֶׁשל ֲחנֻ ָּכה
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹדַ ,טלְ יָ הַ .א ֶּתם ְ
ּופּורים לַ ֶּד ֶרְך ָּבּה נַ ֲע ָׂשה ַהּנֵ ס?
ִ
ַט ְליָ הֵ :איְך ֶזה יָ כֹול לִ ְהיֹות? ֶזה ַרק ִמ ְׂש ָחק!

ּוב ֲחנֻ ָּכה ַהּנֵ ס ָהיָ ה ִמלְ ָמ ְעלָ הַ ,על יְ ֵדי ה'! לָ ֵכן
יֹוד ַעת! ַ
ַט ְליָ הָ :אהֲ ,אנִ י ַ
סֹוב ִבים ִמלְ ָמ ְעלָ ה!
ְמ ַׂש ֲח ִקים ַּב ְּס ִביבֹון ֶׁשאֹותֹו ְמ ְ

טליה

ּפּורים נַ ֲע ָׂשה ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ֲאנָ ִׁשים,
נַ ֲע ָמהֶ :זהּו ֶּב ֱא ֶמת ַרק ֶ"ר ֶמז"ַ .הּנֵ ס ֶׁשל ִ
פּורים
הּודיַ .ה ִּמ ְׂש ָחק ֶׁשּבֹו ְמ ַׂש ֲח ִקים ְּב ִ
ּומ ְר ְּד ַכי ַהּיְ ִ
ַעל יְ ֵדי ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ָ
סֹוב ִבים ִמּלְ ַמ ָּטה.
הּוא ָה ַר ֲע ָׂשןֶׁ ,שאֹותֹו ְמ ְ

פּורים ִע ַּקר
ּמּובן ָּכל ַהּנִ ִּסים נַ ֲעׂש ֹּו ַעל יְ ֵדי ה'ֲ ,א ָבל ְּב ִ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹדַּ .כ ָ
ּוב ֲחנֻ ָּכה ָהיָ ה נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁשהּוא ַעל-
ַהּנֵ ס ִה ְתּגַ לְ ּגֵ ל ַעל יְ ֵדי ַה ַּמ ֲע ִׂשיםַ ,
ִט ְב ִעי ,וְ נַ ֲע ָׂשה ַרק ַעל יְ ֵדי ה'ָ .אז ּבֹואּו נְ ַׂש ֵחק ְק ַצת...

הפעם יושבים נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה סביב השולחן בחנוכה
ליד החנוכייה .הצטרפו אליהם!
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