
 
 

 "ףחנוכה תש -  מתנדבים בגני הילדים גמלאים –זהב בגן 

 

 סיפור לחנוכה

עצי פרי נפלאים, היו דם וחוה האנשים הראשונים בעולם, חיו בגן העדן. ובגן א

תפוזים ותפוחים ואגסים וכל הפירות הטובים שבעולם. ובגן העדן ארבעה 

ים וחיות נהרות שמשקים את הדשאים והפרחים היפים ובנהרות דגים צבעוני

 ועופות ופרפרים צבעונים וציפורי שיר.

אדם וחוה נהנו מאוד ושמחו להיות בגן העדן. הכל היה מותר. אבל אסור היה  

 להם להתקרב לשני עצים ולאכול את הפרי שלהם. עץ הדעת ועץ החיים.

 יום אחד הנחש פיתה את האשה והיא אכלה מפרי עץ הדעת ונתנה גם לאדם. 

וגירש אותם מגן העדן החוצה זה היה בערב יום כיפור.  הים כעס מאודואל 

מדבר שממה, רק קוצים ודרדרים ואדם וחוה באו לשער גן העדן וביקשו  ובחוץ

להיכנס, אבל להט החרב המתהפכת חסם את דרכם חזרה לגן. הם ישבו מול 

השער ובכו והתחננו לחזור. המלאכים ריחמו עליהם ועלו לפני כיסא המרום 

החזר אותם לגן העדן, הם חטאו רק חטא אחד, אתה  -אמרו לאלוהים והתחננו ו

אל רחום וחנון, רחם עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא לא נענה לבקשתם, שוב 

עברו כמה שבועות ושוב חזרו המלאכים וביקשו רחמים על אדם וחווה ושוב לא 

הוא נענו. עברו עוד שבועות אחדים ושוב באו המלאכים וביקשו מהקדוש ברוך 

להחזיר אותם לגן העדן לא אחזיר   -שיחון וירחם עליהם ויחזירם לגן העדן. 

 אמר הקדוש ברוך הוא,כי הם סמל לדורות הבאים.אבל אתן להן מתנה.

בפנים שבה בבחינת "אל תסתכל  המתנה תהיה פשוטה מבחוץ אבל עיקרה

ה בקנקן, אלא במה שיש בו" והמתנה תהיה עגולה כמו גלגל בבחינת "אם את

למעלה אל יגבה לבבך כי אתה יכול ליפול "מאיגרא רמה לבירא עמיקתא" ומצד 

שני אין להתייאש, העולם גלגל אם אתה למטה, אתה עשוי גם להגיע למעלה. 

הים את המתנה למלאכים וגם ווהמתנה היא מאכל, היא חד פעמית. הגיש אל

וכה. בימינו נתן לה שם. "סוף גן יה". אותו יום שניתנה המתנה היה ערב חנ

נשתבש השם ואנו קוראים למתנה סופגניה. בחנוכה מדליקים את הנרות זוכרים 

את נס פח השמן וכאשר אנחנו אוכלים את הסופגניה ומגיעים לריבה המתוקה 

 אנחנו נזכרים בטעם גן העדן.

 בערב לכבוד הסופרת נעמי פולגן( סופר על ידי פרופסור דב נוי)



 
 

 יפה במתנ"ס רמותמקבוצת ח – יצירהפעילות 

לוקחים שני דיסקים ישנים של מחשב, במרכז )בחור( שמים גולה )בלורה( 

מודבקת בגודל מתאים, מחברים את הדיסקים אחד לשני בעזרת מדבקות 

 גדולות, את שטח הדיסק מקשטים במדבקות צבעוניות עגולות.

 אפשרויות הקישוט רבות כיד הדמיון.

 רום שלנו.דוגמאות נוספות אפשר לראות בפו

כיות שיצרו ותוכלו לראות גם את החנזהב בגן בקהילות משרד החינוך, בפורום 

, ותוכלו לשמוע סיפורים של מהמכסים שחלקנו במפגש האחרוןלציון בראשון 

 מתנדבים ממסיבות חנוכה בגנים וברחבי הארץ.

 מקבוצת חיפה מתנ"ס ליאובק –חידונים 

חסרה מלה אחת, שאותה עליכם לפניכם משפטים. בכל משפט  מה חסר?

 גיון שבמשפט. כל המילים שייכות לחנוכה:יההלמצוא על פי 

 .  בכל בוקר אוהב אבא של אורי לשתות כוס __ __ קפה.1

 .  "__ __ __ __ __  הקטן רץ בבוקר אל הגן".2

אדמדם  .  בשדה גילו הילדים את  __ __   __ __ __ __ __ __,  פרח 3

 ונאה.

 __ __ __ __ __ __ __. -ל של יואב משרת בצבא בחיל .  האח הגדו4

 אביב.-.  דני משחק כדורסל ב__ __ __ __  תל5

אריך  .  הספר האהוב על רוית הוא "__ __ __ __  הכפולה". מאת 6

 קסטנר.

מאת  .  הספר האהוב על אלי הוא "__ __ __ __ __  בעקבות אחד" 7

 ימימה טשרנוביץ.

 הוא מנחה בטלוויזיה.  .  יאיר  __ __ __ __8

 



 
 

 

מילים  ומונחים  הקשורים  לחג  החנוכה  )ראו  מאגר    17בתפזורת  מסתתרים  
 המלבן  שמתחת  לתפזורת(.   –מילים 

למטה,  מלמטה   המילים  רשומות  מימין  לשמאל,  משמאל  לימין,  מלמעלה 
 למעלה  ובאלכסון.
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 מילים:מאגר  

,     יהודה  המכבי     חנוכיה,     גבורה,      יוונים,     םחשמונאים,    מתייווני

חנוכה,     סביבון,     נרות,     מעוז  צור,     חנוכת  המזבח,     אנטיוכוס,     

 פך  שמן,     מודיעין,     רשות  הרבים,          על  הנסים,     מתיתיהו,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 פתור את התשבץ.

 צבע את האות הראשונה של כל מילה.

 איזה משפט קבלת? כתוב למטה.

 

_______________________________________ :המשפט שקיבלתי                      

 מתתיהו ה.... .1
1.       

כל העם אז  .2
 התכנס והכריז

 אך זהו ...

2.          

. .... קטן,  .3
שמונה ימים 

 שמנו נתן.

3       

המלה שבת  .4
 משמאל לימין.

4.       

 .... חושך לגרש .5
5.       

בנו של  .6
מתתיהו שהפך 

 למפקד.

6.       

ספר בראשית  .7
הוא הספר 

 הראשון ב....

7.       

היהודים ראו  .8
את המזבח 

...... 

8.       

כפר משפחת  .9
 נאיםהחשמו

9.       

בית המקדש  .10
 .... ליהודים

10.       

אביו של המלך  .11
שבנה את 

 המקדש

11.       

 ..... התרסי   .12
12.       



 
 

ולאי, בעלה של רחל רכזת זהב בגן זמוטי א – חנוכה ובריאת העולם

 בחורה

על פי המסורת ,אנו חוגגים את חג החנוכה לזכר ניצחונה של מלכות בית חשמונאי על היוונים שנכנסו 

להיכל וטימאו את כל השמנים שבהיכל. בדקו ומצאו רק פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 

 כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד.

ת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה" נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחר

 כ"א( -)שבת

 מסתבר שקיימת מסורת אחרת קדומה הרבה יותר מימי בריאת העולם. 

 לפי מסורת זו , אדם הראשון עבר חוויה מפחידה מאד וכך מסופר.

"לפי שראה אדם הראשון יום שהתמעט והולך אמר: אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי 

 לתוהו ובוהו , וזוהי מיתה שנקנסה עלי מן השמים?! וחוזר 

עמד וישב שמונה ימים בתענית ותפילה . כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר: 

מנהגו של עולם הוא , הלך ועשה שמונה ימים טובים לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים 

 ח'(  -טובים....." )ע"ז

דהיינו, חג האור. התארכות האור בימי החורף בתקופת חנוכה לאחר    "סטרנורא"וכך נקרא החג 

החרדה מהתגברות החושך בימים המתקצרים , היא הבסיס לחוויית ההודיה של האדם הרואה 

 מחדש את התגברות האור על החושך.

האם "נס פח השמן" הוא אגדה בלבד? יתכן. העובדה היא, ניצחון החשמונאים, צבא בלתי מאומן של 

הלניסטית. אולי -יכרים מתנדבים, נגד צבא פרשים רכוב על סוסים ופילים של המלכות הסוריתא

משום שהם לקחו את גורלם בידיהם והיו נחושים לעמוד על נפשם. "מיתוסים" הם כנראה צורך 

בחינוך הדור הצעיר, כשם ש"מיתוס דור הפלמ"ח" חינך דורות של לוחמים. אנו יודעים היום 

 נקדוטות הפכו ל"עובדות היסטוריות".שקוריוזים וא

 לותיו של נתן אלתרמן על פריצת המצור לירושלים. יאסיים במ

 

 "ההיגיון אמר: לשווא/ הפחד סח:  נחרץ דיננו/ 

 חשבון המלחמות הסב/ ירק בבוז על מול פנינו ! 

 ולנו רק מניין רובים/ אבל עברנו את הדרך"!


