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.יֹום ָהעַצְָמאּות
ֹלא טֹוב ּבְֵסֶדר אֹו  טֹוב ְמאֹוד אֹו  ּבְבַָקָשה לְַסֵמן א ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים ּולְצַיֵר 

 ָמה יֵש ּבְֲחנּוּכָה?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

ֲחנּוּכָה ּבָא

31ְשמֹונָה יִָמים ּבֲַחנּוּכָה

ִסיּפּור ֲחנּוּכָה

412יְהּוִדים וִיְוָנִים בְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל

534נֵס ַהנִיצָחֹון ּבִַמלְָחָמה

6567נֵס ּכַד ַהֶשֶמן

78תֹוָדה עַל ַהנִיסִים

ִמצְוֹות ּוִמנְָהגִים

812ֲחנּוּכִיָה 

93ֲחנּוּכִיָה? 

103ָמה ְמבְַרכִים עַל נֵרֹות ֲחנּוּכָה?

11345ָמה ָשִרים ּבְֲחנּוּכָה?

14-126ּכַָמה נֵרֹות ַמְדלִיִקים?

153ֲאנְַחנּו ַמְדלִיִקים נֵרֹות ּבֲַחנּוּכִיָה 

17-1678סְבִיבֹון 

19-189ָמה אֹוכְלִים ּבֲַחנּוּכָה, וְלָָמה?

21-201011ָמה עֹוִׂשים ּבֲַחנּוּכָה?

חֹוגְגִים ֲחנּוּכָה

221ִמילִים ֶשל ֲחנּוּכָה

232ִחידֹות עַל ֲחנּוּכָה

24345ָשִרים ִשיֵרי ֲחנּוּכָה

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

ֲחנּוּכָה ָׂשֵמַח
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ְשמֹונָה יִָמים ּבֲַחנּוּכָה
א ה ּבָ ֲחנּוָּכה ָּבאֲחנּוּכָ

ּבְבַָקָשה לְַהצִיג.

ְשמֹונָה יִָמים ּבֲַחנּוּכָה 

1

ְשמֹוָנה ָיִמים 
ה ֲחנּוכָּ ּבַ

1  ֶאָחד,
2  ְשנַיִים,

3  ְשלֹוָשה,
4  ַאְרּבָעָה,
5  ֲחִמיָשה,
6  ִשיָשה,
7  ִשבְעָה,
8  ְשמֹונָה.

9  ְשמֹונָה יִָמים ּבֲַחנּוּכָה,

10 לָָמה?

ִשבְעָה
7

ִשיָשה
6

ֲחִמיָשה
5

ַאְרּבָעָה
4

ְשלֹוָשה
3

ְשנֵי
2

ְשנַיִם
2

ֶאָחד
1

יֹום ָהעַצְָמאּות

ֲחנּוּכָה ָׂשֵמַח

ּבְבַָקָשה לִָשיר.
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2

ֵחֶלק א -ִמי ָאַמר 
ה? ִסיּפּור ֲחנּוכָּ ּבְ

1

ֵחֶלק א - ְיהּוִדים ִויָוִנים 
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ה   ִסיּפּור ֲחנּוּכָ

יְהּוִדים וִיוָנִים ּבְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?

ּבְבַָקָשה לְַחּבֵר ּבְַקו.

ִסיּפּור ֲחנּוָּכה

אֲנַחְנּו ֹלא רֹוצִים לְהְִתּפַלֵל לַּפֶסֶל.

4

  ֲאנְַחנּו שֹוְמִרים ַשּבָת.

1

צִָריְך לְִהְתּפַלֵל לַּפֶֶסל.

2

ֲאנְַחנּו לֹוְמִדים תֹוָרה.

5

ֲאנַחְנּו אֹוכְלִים אֹוכֶל ּכֵָשר.

3

ָאסּור לְִהְתּפַלֵל לֱֶא–לֹוִהים.

6

ָונִים יְ

יְהּוִדים  

ּבְבַָקָשה לְַהצִיג.
ֵחלֶק א יְוָנִיםיְהּוִדים
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4

ֵחֶלק ב -ִמי ָאַמר 
ה? ִסיּפּור ֲחנּוכָּ ּבְ

3

ֵחֶלק ב - ֵנס ַהִניָצחֹון 
ִמְלָחָמה ּבַ

ה   ִסיּפּור ֲחנּוּכָ

יְהּוִדים וִיוָנִים ּבְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?

נֵס ַהנִיצָחֹון ּבִַמלְָחָמה
יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?

ּבְבַָקָשה לְַחּבֵר ּבְַקו.

 ֲאנְַחנּו לְה', ֲאנְַחנּו לְה'!

1

יְ יְ יְ יְוָנִים, ֲאנְַחנּו יְוָנִים!

4

אֲנַחְנּו מְעַטִים, אְַך אֲנַחְנּו גִיּבֹוִרים.

2

נֵס גָדֹול ָהיָה ּפֹה.

5

ֲאנְַחנּו ַרּבִים, ֲאנְַחנּו ֲחזָקִים.

3

 יְ יְ יְ יְהּוִדים, ֲאנַחְנּו יְהּוִדים!

6

ָונִים יְ

יְהּוִדים  

יְוָנִיםיְהּוִדים

ּבְבַָקָשה לְַהצִיג.
ֵחלֶק ב

ִסיּפּור ֲחנּוָּכה
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6

ֵחֶלק ג  -ִמי ָאַמר 
ה? ִסיּפּור ֲחנּוכָּ ּבְ

5

ֵחֶלק ג - 
ד ַהֶשֶמן ֵנס כַּ

נֵס ּכַד ַהֶשֶמן
ה   ִסיּפּור ֲחנּוּכָ

ִסיּפּור ָמה ּבְ
ה?  ֲחנּוכָּ

7

ֵאיפֹה יֵש ֶשֶמן לְַמנֹוָרה?ָאה, ִהינֵה ּכַד ָקטָן.

 נֵס גָדֹול הָיָה ּבְֶאֶרץ יְְׂשָרֵאל.

יֵש אֹור ּבְַמנֹוָרה לְיֹום ֶאָחד.ֲאנַחְנּו שֹובְִרים ֶאת הַּפְסָלִים.

ֲאנַחְנּו ּבִָאים ֶאל ּבֵית הִַמקְָדש.

1

ּבְבַָקָשה לְַהצִיג.
ֵחלֶק ג

ִסיּפּור ֲחנּוָּכה

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב ִמְסּפִָרים לְפִי ַהֵסֶדר ֶשל ַהִסיּפּור.
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תֹוָדה עַל ַהנִיִסים

ֲאִני ְיהּוִדי

ֲאִני ְיהּוִדָיה

ַאְלּבֹום ַהִזיָּכרֹון
ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים

1

2

3

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ה   ִסיּפּור ֲחנּוּכָ

הָיָה  1
נֵס, נֵס, נֵס    2

נֵס לְַמנַצְִחים,  3
הָיָה  4

טֹוב, טֹוב   5
טֹוב לַיְהּוִדים.  6

הָיָה  7
נֵס, נֵס, נֵס .   8

נֵס ְשמֹונָה יָמִים,  9
הָיָה  10

אֹור, אֹור  11
אֹור לַיְהּוִדים.  12

תֹוָדה, תֹוָדה  אֱ–לֹוהִים  13
תֹוָדה עַל הַנִיסִים, נִיסִים.  14

תֹוָדה, תֹוָדה  אֱ–לֹוהִים,  15
תֹוָדה עַל הַנִיסִים.  16

הָיָה, נֵס, נֵס, נֵס.  17
הָיָה, טֹוב, טֹוב, טֹוב.  18

19  הָיָה אֹור, אֹור, אֹור לַיְהּוִדים.

ּבְבַָקָשה לְָהִאיר נֵס וְנִיִסים.

ּבְבַָקָשה לִָשיר.

ִסיּפּור ֲחנּוָּכה

תֹוָדה ַעל ַהִניִסים

8 נֵס ּכַד ַהֶשֶמן נֵס ַהנִיצָחֹון


