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  כל הזכויות שמורות לסיגל אלבז  איור: בעז פיין

רוצים לנצל את זמן חופשת החג  כדי להיטען באנרגיות טובות 
קבלו מסולי דף אישי לכל יום מימי החג שבעזרתו

תגלו את הכוחות שלכם ואת כל הדברים  הנפלאים שיש בכם 
דברים שיגרמו לכם להרגיש טוב עם עצמכם ועם הסובבים אתכם

 וכמובן אל תשכחו לסמן את מצב הסולי היומי שלכם, כך
תוכלו בסיום החופשה לראות עד כמה הסולי שלכם נטענה

  אז שיהיה חג שמח
מסולי
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נרות חנוכה מפיצים אור בסביבתם ...
איך אתם מאירים את הסביבה 

(איך אתם מטעינים את הסובבים אתכם?)



אם הייתם צריכים להיות נר, איזה נר הייתם בוחרים להיות? 
 השמש, הנר הראשון, הנר האחרון, הנר האמצעי? 
הסבירו מדוע… ציירו איך היה הנר שלכם נראה.



חנוכה חג הגבורה - מתי אתם הרגשתם גיבורים? 
ספרו או ציירו  אירוע שגרם לכם להרגיש גיבורים



 אומץ ותעוזה - למכבים נדרש אומץ רב להלחם ביוונים, 
מה דורש ממכם אומץ? 

מה הדבר שהייתם עושים אם היה לכם יותר אומץ?



 אחד מסמלי החג הוא השמן שמדליק את החנוכיה…
 מה מדליק אתכם? מה נותן לכם כוח? מה מטעין אתכם?



איזה נס הייתם רוצים שיתרחש לכם ?
”על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים“ 



 מהו האור שקיים בכם וגורם לכם להרגיש מיוחדים?
”כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן“



בחג החנוכה אוכלים סופגניה… 
שהופכת לטעימה בזכות הדברים שהיא סופגת לתוכה
 השמן, הריבה המתוקה.  מה אתם סופגים מסביבתכם 

שגורם לכם להרגיש טוב? איזה דברים טובים אתם 
סופגים מהבית, מהחברים?

בחג החנוכה אוכלים סופגניה… שהופכת לטעימה 
בזכות הדברים שהיא סופגת לתוכה השמן, הריבה המתוקה.  

מה אתם סופגים מסביבתכם שגורם לכם להרגיש טוב?
 איזה דברים טובים אתם סופגים מהבית, מהחברים?



בחג החנוכה אוכלים סופגניה… 
שהופכת לטעימה בזכות הדברים שהיא סופגת לתוכה
 השמן, הריבה המתוקה.  מה אתם סופגים מסביבתכם 

שגורם לכם להרגיש טוב? איזה דברים טובים אתם 
סופגים מהבית, מהחברים?

סיכום ימי החג
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