
 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

 

بوي ولألهال   -قّصة العيد 
 للطاقم التر

ي   ين من شهر كلسيف العتر عيد األنوار هو عيد يهودي يتّم االحتفال به عىل مدار ثمانية أّيام، من تاري    خ الخامس والعشر

ي.    أو الثالث من شهر تيفيت العتر
 وحتر الثان 

ة، حكم اليونانّيون )السلوقّيون(     تلك الفتر
  ق.م. ف 

  القرن الثان 
البالد.  مصدر العيد هو من قّصة تاريخّية، وقعت ف 

  البالد. هذه األحكام منعت اليهود من  
، أنطيوخوس، أحكاًما مختلفة عىل اليهود الذين عاشوا ف  فرض ملك اليونانّيي  

ِرض عىل اليهود تحويل الهيكل إل هيكل اآللهة  
ُ
ممارسة الطقوس الدينّية، وحاولت جعلها يونانّية. من بي   األحكام، ف

ير، وُحِظر  عليهم ممارسة طقوس التوراة. من بي   اليهود، كان هناك من تعاونوا مع نظام    زيوس، وتقديم ذبيحة خت  

 هذه األحكام. 
ّ
موا ثورة ضد

ّ
ضوا ونظ "، وكان هناك من اعتر ، وأطِلق عليهم اسم "الهيليني ّ   

 الحكم اليونان 

  خاضت الثورة ض
"، وه  التر ة من اليهود، أطِلق عليهم اسم "الحشمونّيي    نظام الحكم  كانت هناك مجموعة صغت 

ّ
د

  سنة  
. ف    يهودا وأورشليم، وكانوا برئاسة شخص يسّّم متتياهو وابنه، يهودا المكانر 

. تجّمع الحشمونّيون ف   
اليونان 

".  كان متتياهو قائد    167 ق.م، بدا الحشمونّيون بالتمّرد عىل شكل ثورة. ُسّمشيت هذه الثورة ب  "ثورة الحشمونّيي  

  بعد نحو سنة من انطالق الثورة. ابنه يهودا، اخذ عىل عاتقه مهّمة قيادة  الثورة األول. كان شخًصا ك
  السّن وتوف ّ

ا ف  ً بت 

   
المعارك ف    وصف 

باإلمكان تشكيل جيش منتظم. ف  لم يكن  إذ  ا،  ً المقاتلي   صغت  الثورة، كان عدد  بدابة    
الثورة. ف 

  سنة  المصادر المختلفة، برز الفرق بي   عدد الثّوار وبي   عدد جنود نظا
م الحكم. استمّرت الثورة ثالث سنوات، وف 

164  . ن الثّوار من التحّرر من حكم اليونانّيي  
ّ
 ق.م تمك

بعد فوزهم، قام الحشمونّيون بتجديد، ترميم وتطهت  الهيكل الذي تدّمر خالل الحرب. أرادوا إعادة تنشيطه، لكن لم  

  النهاي
  من الزيت إلشعال القنديل  يكن بحوزتهم زيت زيتون صاٍف إلشعال القنديل. وف 

ة، وجدوا وعاًء فيه ما يكف 

ة  
ّ
لليلة واحدة فقط، كما جرت العادة لملء األوعية بالزيت من أجل إشعال القنديل. وبأعجوبة، كان الزيت كافًيا لمد

  لياٍل كاملة. وتباًعا لهذه األعجوبة، اعتاد رجال الدين عىل إشعال الشموع كّل سنة طيلة أّيام عيد 
 الحانوكا الثمانية.   ثمان 

، وبتدشي   الهيكل من جديد وبأعجوبة وعاء    اليونانّيي  
ّ
  ثورتهم ضد

  هذا العيد، يجري االحتفال بفوز الحشمونّيي   ف 
ف 

  شمعدان فيه ثمانية ثقوب )حانوكياه(، وإعالن أعجوبة  
الزيت. خالل أّيام العيد الثمانية، من المعتاد إشعال الشموع ف 

ن الجميع من  وعاء الزيت عىل ال
ّ
ة النافذة أو عىل مدخل البيت، ليتمك

ّ
  عىل حاف

مأل. من المعتاد وضع الشمعدان الثمان 

 رؤيته من الخارج.  

 

 عيد األنوار )حانوكا(

ة 
ّ
 الديانة: اليهودي

ي السنة
 
 : كانون األّول التوقيت ف

ة العيد: 
ّ
 أّيام  8مد

ة
ّ
  القّصة المركزي

ّ
  الثورة ضد

: فوز المكابّيي   ف 

 اليونانّيي   

 

 



 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

الهيكل الذي جرى بعد استيالء المكابّيي   عليه. )مثل تدشي   חנוכה( مصدر االسم "حانوكا" عىل ما يبدو من تدشي   )

ء للمرّ   
ا "عيد األنوار". البيت، أّي التجديد واستعمال الشر

ً
 ة األول(. ويسّّم هذا العيد أيض

 مالئمة لألطفال  -قّصة العيد 

ملك(.   )بمثابة  حاكم  يحكمهم  وكان  اليونانّيون  عاش  اليونان،  بالد    
ف  الزمان،  قديم    

اسمه  ف  وكان  اليونان،  حاكم 

ام    -أنطيوخوس  
ّ
  الحك

رون وبماذا    - كما بافر
ّ
ط والسيطرة. كان يحّب أن يقول للناس ماذا يفعلون، كيف يفك

ّ
أحّب التسل

 فيه    يؤمنون. وأراد السيطرة عىل المزيد من الناس والمزيد من المناطق. 
ّ
  ألن

كان هناك أشخاص أحّبوا الحكم اليونان 

ا و  ً ّ   أرض إرسائيل، مشًحا ممت 
ا. ف 

ً
ة وينحتون تماثيل جميلة جد  ّ ألعاًبا أوليمبّية، وكان الّحكام فيه يبنون البنايات الممت 

وا الجميع عىل أن يكونوا     اليونان، وأرادوا أن يجترِ
اًما كما ف 

ّ
  سكنها الكثت  من اليهود، كان هناك أشخاص أرادوا حك

التر

وا مثل اليونان
ّ
. أن يصل ضوا  مثل اليونانّيي   ا يهود مّمن اعتر

ً
. لكن كان هناك أيض ، وأن ينحتوا التماثيل مثل اليونانّيي   ّيي  

. كانت لهم عادات وتقاليد أخرى. كان لهم هيكل، وفيه قنديل خاص فيه   عىل ذلك ولم يريدوا الترّصف مثل اليونانّيي  

. رفض اليهود أوث  
. سبعة ثقوب، وأشعلوا فيه الضوء بواسطة زيت الزيتون الصاف   ان ومعتقدات اليونانّيي  

. األب كان اسمه متتياهو، وكان له خمسة أبناء.  ، عاشت عائلة الحشمونّيي     قرية موديعي  
ة، ف    تلك الفتر

قال متتياهو:    ف 

 بأن يقولوا ل  ماذا آكل  
  ولكّل هؤالء الذين يترّصفون كاليونانّيي  

"أنا ال أوافق عىل حاكم كهذا. لن أسمح للحاكم اليونان 

  نريدها".   اذا اؤمن". وبم
، قال: "علينا أن ننتظم ونقاتل لك  نعيش بالطريقة التر األخ البكر، الذي كان اسمه يهودا المكانر 

، وخاضوا الثورة   ام اليونانّيي  
ّ
ا( الناس الذين يرفضون الحك

ً
" أيض جمع الحشمونّيون )والذي أطِلق عليهم اسم "المكابّيي  

ا  
ً
جنود اليونانّيون  أرسل  هم. 

ّ
اليونانّيون  ضد الحرب.  خالل  ون  الكثت  أصيب  ا كذلك. 

ً
أيض الحشمونّيون  وأرسل   ، كتر

ار بجميع األطراف، ويخش    -والحشمونّيون   كالهما أصيبا. كان الحالة محزنة بالنسبة للجميع. بالحرب تلحقق األض 

ا، فلم يعج هناك من   انتهت الحرب، فاز الحشمونّيون، وذهبوا إلصالح وتنظيف الهيكل. كانوا سع  فيها الكّل. 
ً
داء جد

ا  
ً
ين منهم أصيبوا وتدّمرت بيوتهم. الهيكل أيض  الكثت 

ّ
ا ألن

ً
ا أيض ً هم حزنوا كثت 

ّ
يقول لهم ماذا يفعلون أو بماذا يؤمنون، لكن

ا ومظلًما. وقد مألت الظلمة والحزن    تدّمر، وانكش قنديلهم الجميل. 
ً
  منتصف الشتاء. كان الطقس بارد

كان ذلك ف 

ء. قلوب  هم  
 الحرب قد دّمرت كّل شر

ّ
   . لم تكن لديهم وسيلة للتدفئة أو لإلضاءة، ألن

ا. أرادوا أن يشِعلوا القنديل، لكّن كّل جرار الزيت قد انكشت  
ً
قام الحشمونّيون بإصالح وتنظيف الهيكل، والقنديل أيض

ا، فقالت: "يا لها م ً ا. وفجأة، وجدت إحدى النساء وعاء زيت صغت 
ً
  لدينا وعاء واحد رغم  ولم يجدوا زيت

ن أعجوبة! بفر

ا، لكن وبأعجوبة كان الزيت الموجود  
ً
ا جد ً ، كان الوعاء صغت 

ً
الدمار! إذا استعملناه بذكاء، سيكفينا لوقت طويل". وفعًل

 فيه كافًيا لثمانية أّيام! 

  تر 
ص من الظلمة التر

ّ
 كتها الحرب اللعينة. وعاء الزيت الصغت  كان كافًيا لإلضاءة والتدفئة، وساعدهم عىل التخل

  ) ا لحاغيت غور ورال مزل 
ً
 )نسخة مالئمة لصغار السّن، وفق

    قّصة الحانوكا من حاغيت غور ورال مزل    -مرفق رابط للنسخة الكاملة )مالئمة للمدرسة االبتدائّية( 
رة ف 

ّ
)متوف

  مكتبة الموقع(. 
 معروضة ف 
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ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 عادات العيد  

   إشعال الشموع

 

 

 

 

 

  اليوّم  
  كّل ليلة، يتّم إشعال الشموع بعد مغيب الشمس. ف 

  الشمعدان. ف 
  عيد الحانوكا، من المعتاد إشعال الشموع ف 

ف 

تشتعل شمعات  أن  إل  أخرى  إضافة شمعة  تتّم  يوم    كّل 
وف  الشمس،  من خالل  واحدة  إشعال شمعة  يتّم  األّول، 

  مكا
. من المعتاد وضع الشمعدان ف   

 عىل مدخل البيت أو  الشمعدان الثمان 
ً
ن بارز، لك  يكون ظاهًرا من الخارج، مثًل

ح   سة، ويقال عنها: "ال ُيسمر
ّ
ة النافذة لإلعالن عن أعجوبة الحانوكا عىل المأل. شموع الحانوكا تعتترر شموًعا مقد

ّ
عىل حاف

إشعال الشمس وال يجوز  بواسطة  إشعالها  يتّم  لذلك  إليها فقط"،  النظر  بل  باستعمالها،  بواسطة شمعة    لنا  شمعة 

 أخرى. 

   اللعب بالفرنينة

 

 

 

 

يتّم تدوير الفرنينة بأصابع اليد، لكن هناك فرنينات يمكن تدويرها بواسطة خيط  الفرنينة ه  لعبة تدور حول نفسها.  

األمام خالل   إل  تتحّرك  ا 
ً
معّينة، وأحيان ة  لفتر نفسها  تدور حول  الفرنينة،  بعد تشغيل  ميكانيكّية.  آلّية  أو من خالل 

ا،  
ً
ف بسبب االحتكاك. لعبة الفرنينة ه  لعبة قديمة جد

ّ
وتّم العثور عليها خالل حفرّيات أثرّية من  دورانها، إل أن تتوق

  بعض األحيان، تّم استخدام الفرنينة كلعبة أو كأداة 
  أو قبله. ف 

  العرص الرومان 
العصور القديمة، ووصلت إل البالد ف 

 سحرّية. 

ّية " ، "ה"، "פ".  נ"، "ג"من المعتاد أن يلعب المحتفلون خالل الحانوكا بالفرنينة، وعىل أوجهها توجد األحرف العتر

  خارج البالد، يتّم استبدال الحرف " - נס גדול היה פה" أّي "
ة حصلت هنا. ف  فيصبح  ש"، بالحرف "פ"أعجوبة كبت 

  إرسائيل.   -נס גדול היה שם" االختصار: "
ة حصلت هناك، أّي ف   اعجوبة كبت 

  



 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

ة الحانوكا 
ّ
 عيدي

ا توزي    ع  
ً
أيض بع 

ّ
المت بقيمة رمزّية.  من  الحانوكا"، وه  عبارة عن عمالت معدنّية  بع إعطاء األطفال "عيدّية 

ّ
المت من 

ا  
ً
ر أحيان ، وتعتتر  

  رقيق باللون الذهتر  أو الفض ّ
"ِعمالت الشوكالطة" عىل األطفال، بحيث تكون ملفوفة بغالف معدن 

 للعمالت الحقيقّية. مصدر هذه العاد
ً
  من يهود أثيوبيا، ومن المعتاد ربط هذه العادة بهدايا عيد الميالد  بديًل

ة يأنر

ة.    نفس الفتر
 المجيد، والذي يجري االحتفال به ف 

 

 

 

 

 طعام العيد  

  هذا العيد، من المعتاد تناول أطعمة مقلّية بالزيت، كرمز ألعجوبة وعاء الزيت. من المعتاد أكل الفطائر )لفيفوت(، 
ف 

.    وه  طعام مقىل   ّ مكّون من خضار عىل أنواعها. السوفغنيوت، وه  عجينة مقلّية بالزيت العميق، ومحشّوة بالمرنر

ة مقلّية بالزيت.    وسفينج، وهو طعام مصدره من شمال أفريقيا، ومكّون من عجينة خمت 

 

ا بيد  
ً
م يد متها مع قير م العيد ومالءر  قير

هناك عالقة بي   إشعال الشموع والحفاظ عىل ضوئها وبي   الحفاظ عىل العالم وإصالحه    -إصالح العالم   -

  الظالم الحالك،  
 الشمعة مضاءة، اإلصالح ممكن". حتر ف 

ّ
ا أفضل(. "طالما أن

ً
)السع  إل جعل العالم مكان

 لو سعينا للبحث والتأّمل، سنجد حتًما بصيص ضوء ينت  لنا الظلمة.  

ا ت  -   الضوء -
ً
ء األماكن المظلمة.  هو أيض  

 شبيه للضوء الذي يحمله كّل إنسان بداخله، وبمقدور كّل إنسان أن يض 

االختيار - ة 
ّ
أجل    -  حري من  اإلنسان  يعكس سع   العيد  واالستقالل.  اإليمان  الدين،  حرّية    

ف  اإلنسان  حّق 

مه، حتر وإن كان ضمن أقلّية.    التعبت  عن معتقداته والتمّسك بقير
ه ف 

ّ
 تحصيل حق

 اعجوبة وعاء الزيت ترمز إل روح اإلنسان، الذي لم يفارقه األمل برغم رؤية    -  ألملا -
ّ
عون أن

ّ
هناك من يد

ا، سيجد الضوء حتًما. 
ً
ه لو بحث جّيد

ّ
 الهيكل مدّمًرا، وآمن أن

  مساهمة كّل منهم للوصول إل    -   روح المجموعة -
  التعاون بي   أعضائها وف 

  المجموعة، ف 
القّوة الكامنة ف 

، ومًعا نكّون ضوًءا قوًيا". الن ا هو بصيص ضوء صغت 
ّ
 تيجة المتكاملة المبتغاة. "كّل من

  



 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

دة الثقافات 
ّ
بية متعد  نقاط مهّمة لبيئة التر

ها قّصة حرب، ومضامينها غت  مالئمة تماًما لألطفال صغار السّن، فما بالكم  يجب رسد قّصة العيد بحساسّية شديدة.  
ّ
إن

د عىل معارضتنا للحرب، وعىل السع  إل العيش  
ّ
 الحديث يدور عن فوز الطرف المحتِفل )اليهود(. يهّمنا أن نشد

ّ
أن

 بسالم برغم اختالف أدياننا.  

ة، يجب     سّن صغت 
  البيئة ثنائّية القومّية. بناًء عليه، ال سّيما ف 

موضوع الهيكل، الثورة والقومّية ه  مواضيع حّساسة ف 

  قّصة العيد لألطفال. باإلضافة، عند تزيي    
 إلقاء الضوء عىل عادات العيد وعىل القّصة العامة فقط، كما ورد ف 

ل. نتطّرق إل هذا الموضوع عندما يكون األطفال عىل استعداد لمناقشته  الروضة، نحاول االبتعاد عن موضوع الهيك

 بشل معّمق وناقد أكتر من الناحية التطورّية. 

  عىل الفوز وعىل تدمت  العدو، فعلينا أن نحاول اختيار تلك  
  تثت 

  والقصص التر
 العديد من األغان 

ّ
يجب االنتباه إل أن

  ترمز إل النور والسعادة. 
 التر

   إشعال  
  الروضة.    - الشموع والتهان 

م هذه التهنئة لألطفال ف 
ّ
ا بتهاٍن دينّية. نحن ال نعل

ً
 إشعال الشموع يكون مرافق

ّ
بما أن

من   بديلة  تهاٍن  استخدام  او  التقليدّية    
التهان  وتقديم  الشموع  إشعال  األهال   بإمكان  العيد،  احتفاالت    

ف  ذلك،  مع 

بوي.    اختيارهم وبعج مشاورة الطاقم التر

اح لتهنئة بديلة:   اقتر

 ضوء الشمعة/ الحاخام أفراهام يتسحاك كوك

 يجب عىل كّل شخص أن يعرف وأن يدرك 

 بداخله شمعة مضاءة 
ّ
 أن

 شمعته تختلف عن شموع اآلخرين 
ّ
 وأن

 وليس هناك من ليست بداخله شمعة 

 يجب عىل كّل إنسان أن يعرف وأن يدرك 

ا ويكتشف
ً
 عليه أن يعمل جاهد

ّ
 أن

  التضامنضوء الشمعة 
 الكامن ف 

ة   وأن يضيئها لتصبح شعلة كبت 

ء العالم بأرسه.   
 تض 

 الشمعة مضاءة  
ّ
    -وطالما أن

 يمكن اإلصالح! 

 

  



 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

بوّية للعيد    األنشطة التر

 إمكانّيات تزيي   الروضة 

 بيئة تربوّية حول المواضيع: الضوء، الشموع، الشمعدان، النار، طعام العيد. 

ي 
 القصص واألغان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حانا زلدا ورانر   

 كلمان
أغنية اللعب  
   باألصابع

أتينا لنطرد 
 الظلمة

 

الفراشة 

 -اللطيفة 

  حانوكا 

 

  يا فرنينة
الحانوكا عيد   افرن 

ا 
ً
 جميل جد

السّيدة خشبة 

 سّيد شوبكوال

ة  الفطت 

 المتدحرجة
ة  جّرة صغت 

شوفغنياه ياه 

 ياه

 

  
  )مانر

فرنينتر

)  كاستر 

 

 الفرنينة الشقّية

 

الفرنينات بكّل 

أشكالها 

 خصّيات()ش

الفرنينات بكّل 

 أشكالها

https://www.youtube.com/watch?v=WOCS2_qXsj4
https://www.youtube.com/watch?v=WOCS2_qXsj4
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=222
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=222
https://www.youtube.com/watch?v=fljmo-csj08&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=fljmo-csj08&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzBeyTaxUI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzBeyTaxUI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzBeyTaxUI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzBeyTaxUI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=1cB4HtK5JYE&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=bzDw7TUu1Jg&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=bzDw7TUu1Jg&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=1sIlWnztDrs&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=1sIlWnztDrs&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=1sIlWnztDrs&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=1sIlWnztDrs&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=RhEFLprnVR4&ab_channel=YossiGraber-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=RhEFLprnVR4&ab_channel=YossiGraber-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=cVRgoJ2j97g&ab_channel=HOTVODyoung
https://www.youtube.com/watch?v=OKM97LrcqhI
https://www.youtube.com/watch?v=OKM97LrcqhI
https://www.youtube.com/watch?v=D_wfjUTnZqE
https://www.youtube.com/watch?v=D_wfjUTnZqE
https://www.youtube.com/watch?v=AN3NAyGpRaI
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%9C/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%9C/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%9C/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%9C/
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%9C/
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdwo3MwortAhULAcAKHdunA2gQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fimg1.tapuz.co.il%2Fforums%2F42221252.doc&usg=AOvVaw2oX7LTVSD2VDpynK84dcim
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdwo3MwortAhULAcAKHdunA2gQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fimg1.tapuz.co.il%2Fforums%2F42221252.doc&usg=AOvVaw2oX7LTVSD2VDpynK84dcim


 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

 األكل والطبخ 

 

 اإلبداع والفنون 

م لألوالد للعمل الحّر مواد بّراقة والمعة: ألوان جواش المعة، أوراق ذهبّية وفضّية، أقالم  
ّ
ل أن نقد

ّ
من المفض

 تلوين ذهبّية وفضّية عىل خلفّية سوداء، ألوان باندا المعة، أقالم تلوين عىل خلفّية ألومنيوم، 

يحة، ت اج، رسم آرتالين عىل رسر ائح، تحضت  لوحات فيتر الت من بريستول أسود  العمل عىل رسر
ّ
حضت  مظل

 وورق سيلوفان. 

 

 

  

شمعدان من 

 الداس 
الرسم 

 بالمعجون 
 تحضت  فرنينات 

الرسم عىل  جّرة ملّونة 

ائح  الشر

فرنينات من 

 الطي   

تحضت  

 السوفغنيوت 

 

 وصفات 

 متقنة 

 

 تحضت  الفطائر 

https://www.youtube.com/watch?v=oAig8xhvwvA
https://www.youtube.com/watch?v=oAig8xhvwvA
https://www.youtube.com/watch?v=HDG3nY_CY_0&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://www.youtube.com/watch?v=HDG3nY_CY_0&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://www.youtube.com/watch?v=tFxSHWW1R0U
https://www.youtube.com/watch?v=knZQti99txQ&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
http://www.amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=6&subID=37&sub2ID=44&sub3ID=341&docID=15107
http://www.amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=6&subID=37&sub2ID=44&sub3ID=341&docID=15107
http://www.amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=6&subID=37&sub2ID=44&sub3ID=341&docID=10074
http://www.amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=6&subID=37&sub2ID=44&sub3ID=341&docID=10074
https://www.haaretz.co.il/food/hanukkah-recipes/1.3253227
https://www.haaretz.co.il/food/hanukkah-recipes/1.3253227
http://www.preschool.pisga-rishon.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=540998
http://www.preschool.pisga-rishon.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=540998
http://www.preschool.pisga-rishon.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=540998
http://www.preschool.pisga-rishon.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=540998
https://www.foodisgood.co.il/recipe/%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%9F/


 
 

ي الروضات  
 
 برنامج تعليم األعياد ف

 

ة )
ّ
ي   والبيئة، أنشطة مجتمعّية وجماهت 

ّ
 ( PBEالحت 

 

   

 

 

 عيد أنوار سعيد! 

  ألعاب بالفرنينات
معرض  

 شمعدانات 

زيارة لمعرصة زيتون،  

كيف يتّم عرص  

الزيتون واستخالص  

 الزيت 

ألعاب الضوء  

 والظلمة

 

  
حفلة حانوكا ف 

 الروضة

 

 

تحضت  مشح  

 تسلليوت 

 

زيارة وإشعال  

   
شموع ف 

المجتمع  

/ملجأ    
ّ

المحىل

ي   
ّ
 مسن

 احتفال/ عرض/ 

 عيد األعياد

ية وشّيقة  
ّ
 ألعاب مسل

إطفاء الشموع، إدخال    

ينة
ّ
 شمعة إل قن

https://naamasimanim.co.il/playing-with-light-and-darkness/
https://naamasimanim.co.il/playing-with-light-and-darkness/
https://meyda.education.gov.il/files/https:/kinderland.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/GreetingCards.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/https:/kinderland.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/GreetingCards.pdf

