בס"ד

משפחנוכה
המשחק לגיבוש משפחתי מחמם ומאיר
משפחנוכה הוא משחק לערב-לביבות מחמם-לבבות ,במשפחה המורחבת או
המצומצמת (גם זוג הוא משפחה מצומצמת ,כן?).

למארגני התכנית – לפני שמתחילים :שימו לב שהמשחק אכן יתאים לכל בני
המשפחה .קראו בתשומת לב את השאלות וסננו את אלו מהן שעלולות לדרוך על
נקודה רגישה אצל אחד המשתתפים.
זכרו :המטרה היא לשמח ולגבש .אם יש מי שנהנה לשבת ולצפות מבלי להשתתף,
או שהחשיפה קשה עליו – לא נשיג את המטרה אם נלחץ עליו לענות.
ההוראות? יותר פשוט מפשוט – גזרו את הכרטיסים .כל אחד מהמשתתפים בתורו
נוטל כרטיס ,ועונה על השאלה שבו.
תוכלו לערום את הכרטיסים בערימה וכל אחד יקח את העליון מביניהם,
או להשתמש בדרך יצירתית יותר –
💓 לקפל את הכרטיסים ולהעביר אותם בין המשתתפים בתוך כובע;
💓 להחביא אותם בתוך "חבילה עוברת";
💓 לסובב את הסביבון – מי שהסביבון נופל קרוב אליו לוקח כרטיס;
💓 לקבוצה בת ארבעה משתתפים :כל אחד מקבל אות – נ' ,ג' ,ה' או פ' – ולוקח
כרטיס כאשר הסביבון נפל על האות שלו;
💓 לתת לילדים ליצור משחק מסלול על בריסטול ,ומי שנוחת על משבצת
"משפחנוכה" לוקח כרטיס.

האם יש לכם עוד רעיונות? אשמח לשמוע!
חנוכה נפלא ושמח
אביטל,
058-7703687
revivo770@gmail.com

ב"ה

ב"ה

ב"ה

מהו פך השמן הטהור,
שאותו תרצה להעביר
בע"ה לילדיך?

ספר על חג חנוכה
במשפחה שזכור לך ביותר.

באיזה אור מיוחד מאירה
משפחתך?

ב"ה
תאר את האור הנמצא
במי שיושב  2מקומות
מימינך.

(השאלה מופנית למבוגרים
ולילדים כאחד!)

ב"ה

ב"ה

ב"ה

ב"ה

מהו בעיניך פך השמן
הטהור בבית סבא
וסבתא?

איזה אנטיוכוס פנימי
ברצונך לנצח?

בחר מישהו מהמשפחה
הנקרא בשם דמות מסיפור
החנוכה .ספר על הדמות
וברך אותו בתכונותיה.

איזו ישועה ברצונך לבקש
מה'?

ב"ה

ב"ה

ב"ה

ב"ה

מהו פך השמן הטהור
שקיבלת ממשפחת המוצא
שלך?

בחר מכבי מאבות
משפחתנו בדורות
האחרונים ,ותאר את
ההשראה שאתה מקבל
ממנו.

סיסמת החשמונאים – מי
לה' אליי.
ומהי הסיסמה
במשפחתנו?

"נס גדול היה פה" – איפה
קרה לך נס?

ב"ה
ה' נתן גיבורים ביד
חלשים.
ספר מתי התגברת על
משהו שהיה נראה חזק
ממך.

ב"ה
"חנוכת הבית" – ספר
זכרונות מבית ילדותך.

(אפשר גם משפט מצחיק
משלנו)

ב"ה

ב"ה

ב"ה

ספר על בן משפחה
שעשה מעשה של מסירות
נפש.

הסביבון מסתובב :איזה
שינוי התרחש
במשפחתנו?

"חנוכת הבית" – ספר
זכרונות ממעבר דירה.

ב"ה

ב"ה

"חנוכת הבית" – ספר על
בית שבו היית (או עדיין)
בן בית.

מה עשית היום לקירוב
היום בו נחגוג את חנוכת
הבית של בית המקדש?

משפחנוכה – המשחק לגיבוש משפחתי מחמם ומאיר
אביטל רביבו – הנחיית הורים והדרכה לבית היהודי
למשחקים והפתעות נוספותrevivo770@gmail.com :

ב"ה
דמי חנוכה :אילו היה
באפשרותך ,מה היית
מעניק למי שיושב
משמאלך?

