חנוכה

מה נדע על חנוכה
משחק "מחפשי את המטמו" לחג החנוכה
מטרות הפעילות:
הכרת נושאי מרכזיי הקשורי לחג :חשמונאי ,בית המקדש ,יווני.
אביזרי עזר:













 3כלי חרס
גליל חמר
קיסמי או מסמרי
דבק ומספריי
טוש פרמננט
 3דפי קל – למגילות הגנוזות
צבעי פנדה
 3מעטפות ובה ד הפנייה למטמוני
 3כרטיסיות הנחייה לביצוע פעילות הפענוח )מופיע אחרי התדרי!(
 7מטבעות לכל קבוצה
 3מעטפות המטמו

הכנה לפעילות:
המעטפות:
יש להכי  3מעטפות – מעטפה לכל קבוצה.
בכל מעטפה הפנייה ל –  3מקומות שוני בפנימייה בה יוטמנו מטמוני הקבוצות) .סה"כ
הפנייה ל –  9מקומות(
הכנת החרסי :
על כל אחד מכלי החרס ייכתב פרט המידע הראשו המציג את נושא הקבוצה) .כפי
שמובא בנספח מס' (1
לאחר הכתיבה יש לשבור את החרס למספר חלקי גדולי.
הכנת המטבעות:
את המטבעות נכי מחמר גזור לעיגולי בקוטר של כ –  4ס"מ .בעזרת מסמר או קיס
נחרוט על כל מטבע את הכיתוב )כפי שמופיע בנספח מס' .(2
הכנת המגילה הגנוזה:
המגילה תיכתב בכתב יד )כפי שמובא בנספח מס'  .(3את הכיתוב נצבע ונכסה בצבעי
פנדה.
יש להכי שולח מרכזי לתערוכת הממצאי .
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מהל הפעילות:
 .1נחלק את הקבוצה ל  3 -תת קבוצות .לכל תת קבוצה פינה משלה במועדו.
לכל תת קבוצה תינת מעטפה ובה הפנייה ל –  3מקומות מסתור שוני )כל
תת קבוצה מופנית לשלושה מקומות מסתור משלה( .על הילדי לצאת
ולהביא את שלושת המטמוני שלה.
 .2הילדי יחזרו למועדו ע המטמוני ויפענחו את הממצאי שבידיה ,לפי כרטיסי
ההנחייה שיחולקו לה ,יבצעו את המשימות ויקראו את התכני שנחשפו בפניה.
 .3הקבוצה תתכנס במרכז המועדו.
כל קבוצה בתורה ,תציג בשלב הראשו את כלי החרס המשוחזר שלה ותניח
על שלח התצוגה .דר! הכיתוב שנחש ,ינחשו הילדי את הנושא של אותה
קבוצה.
 .4בשלב הבא תציג כל קבוצה את שני הממצאי הנוספי :המטבעות והמגילה
הגנוזה ,ויספרו מה גילו על הנושא שלה בכל אחד מהממצאי.
לסיו יאספו כל תשעת הממצאי לתערוכה אחת.
נית לערו! חידו על תוכ הנושאי השוני ,על בסיס המידע שנחש.

כרטיסיית ההנחיה
ממצא א'  -עליכ לחבר את שברי החרס ולשחזר את הכלי שבידיכ .בתו
השחזור תגלו את המשפט שיגלה לכ מהו נושא הקבוצה.
ממצא ב'  -עליכ לסדר את המטבעות שבידיכ לפי סדר ואז תקבלו מידע חשוב
נוס על הנושא שלכ.
ממצא ג'  -עליכ לגרד ,לחשו ולגלות את הכתוב במגילה הגנוזה שבידיכ ובכ!
להשלי את מלוא המידע על הנושא שלכ.
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שאלות לדוגמא:
 מה שלושת הנושאי שעסקנו בה?
 מי היה מל! יוו שכבש את אר ,ישראל?
 מה היתה האר ,הראשונה אותה כבש מל! יוו?
 מה הש שנת אנטיוכוס לירושלי?
 מה הגזירות שגזרו היווני על היהודי?
 מי היה אבי משפחת החשמונאי?
 מי היו בניו?
 מהו המשפט המפורס אותו קרא מתתיהו לאיסו הלוחמי למרד?
 באיזה ישוב הונ נס המרד?
 היכ שכ בית המקדש?
 למה שימש בית המקדש?
 מי טיהר את בית המקדש?
 מה כלי הקודש החשובי ביותר שהיו בבית המקדש?
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קבוצה מס'  - 1יווני :
נספח מס'  :1ממצא ארכיאולוגי  -חרס:
"אנטיוכוס ב אפיפנס אשר מל! על יוו וכבש את אר ,ישראל לפני כ – 2300
שנה".

נספח מס'  :2ממצא ארכיאולוגי  -מטבעות:

ואלה
הגזרות...

שגזרו
היווני...

איסור
ברית
מילה...

איסור
לימוד
תורה...

על
היהודי...

איסור
שמירת
שבת...

וחיוב
אכילת
חזיר..

נספח מס'  :3ממצא ארכיאולוגי  -מגילה גנוזה:

"אנטיוכוס מל יוו הצליח לכבוש את מצרי ,מש
עבר לאר ישראל ,עלה על ירושלי ונת לה את הש
"אנטיוכיה".
ש שלח ידו לאוצרות המקדש.
אנטיוכוס וחייליו החליטו להפו את ירושלי לעיר
יוונית ואת בית המקדש למקדשו של האל היווני זאוס".

©"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה"

קבוצה מס'  - 2בית המקדש:
נספח מס'  :1ממצא ארכיאולוגי – חרס:
"בית המקדש  -מרכזו הדתי והרוחני של ע ישראל".

נספח מס'  :2הממצא  -מטבעות:

בית
המקדש...

בו שרתו
כוהני
ולווי..

לעלייה
לרגל...

שימש
לתפילה...

בשלושת
הרגלי...

והקרבת
קורבנות...

פסח,
שבועות
וסוכות...

נספח מס'  :3ממצא ארכיאולוגי – מגילה גנוזה:

"אז אמרו יהודה ואחיו :נעלה לטהר את בית המקדש
השמ ואת המזבח המחולל.
לקחו אבני שלמות ,בנו מזבח חדש ,בנו את המקדש
שבתו הבית ,עשו כלי קודש חדשי ,בנו את המנורה
והדליקו את הנרות אשר על המנורה ,שהאירו את ההיכל.
ואז קבעו לחוג את חנוכת המזבח בכל שנה ושנה ,שמונת
ימי ,מיו חמישה ועשרי לחודש כסלו בשמחה ובששו".
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קבוצה מס'  - 3חשמונאי :
נספח מס'  :1ממצא ארכיאולוגי  -חרס:

"ואלה בני משפחת החשמונאי ,בניו של מתתיהו :יוחנ ,שמעו ,יהודה ,אלעזר
ויונת ".
נספח מס'  :2הממצא  -מטבעות:

חג
החנוכה...

נחוג
לזכר...

על
היווני...

נצחונ
של...

בכה'
בכסלו...

החשמונאי
...

בשנת
 164לפני
הספירה...

נספח מס'  :3ממצא ארכיאולוגי  -מגילה גנוזה:

"משפחת הכהני – החשמונאי ,ובראשה מתתיהו ב יוחנ,
החליטו להרי את נס המרד ע קומ אוהדי ,אנשי יראי
ה' .המערכה החלה בכפר מודיעי.
מש יצא מתתיהו לכל ערי ישראל בקריאה' :מי לה' – אלי!'
חיילי החשמונאי – מעטי במספר ,דלי בנשק וחסרי
אימו צבאי – התייצבו בהצלחה אל מול הצבא היווני
המאומ והמצויד היטב ,ובסו #סדרת קרבות טיהרו את
ירושלי ואת בית המקדש".
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