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ְשַתִים2

ָמה לֹוְמִדים ְּבֲחנּוָּכה ֶשִלי ְוֶשָלנּו?
ֵאיֶזה ַחג ָּבא?

ֲחנּוָּכה

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ֲחנּוָּכה?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

3ָמַתי ֲחנּוָּכה?

4ִמי ָחיּו ְּבָשלֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

5ִמי ָּבא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

6ָמה ָאסּור ָהָיה ַלְיהּוִדים ַלֲעׂשֹות?

7ָמה ָרצּו ַהְיהּוִדים ּוָמה ֵהם ָעׂשּו?

8ָמה ָׂשמּו ַהְיָוִנים ְּבֵבית ַהִמְקָדש?

9ְלָאן ָהְלכּו ַהְיהּוִדים?

10ָמה ָעׂשּו ַהְיהּוִדים ַלְיָוִנים?

11ָמה ָהָיה ַהֵנס ַּבִמְלָחָמה?

12ָמה ָהָיה ַהֵנס ְּבֵבית ַהִמְקָדש?

13ְיהּוִדים אֹו ְיָוִנים?

15-14ָמה ָהיּו ַהִניִסים ַּבֲחנּוָּכה?

17-16  ָמה זֹוְכִרים ַּבֲחנּוָּכה, ְוֵאיְך?

19-18  ֵאיְך זֹוְכִרים ֶאת ַהִניִסים - ָמה עֹוִׂשים?

20  ְּבֵאילּו ֲחנּוִּכיֹות ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחנּוָּכה?

21ֵאיֹפה ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ְוָלָמה?

22ָמַתי ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ְוָלָמה?

23ָמַתי ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחנּוָּכה ֶשל ַשַּבת ֲחנּוָּכה, ְוָלָמה?

24ֵאיְך ֲאִני  ֵנרֹות ֲחנּוָּכה?

26-25ָמה ָשִרים ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנּוָּכה?

27ֵאיְך זֹוְכִרים ֶאת ַהִניִסים?

29-28לּוַח חֹוֶדש ִּכְסֵלו ְולּוַח חֹוֶדש ֵטֵבת

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

.א
ֹלא טֹוב ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ּוְלַצֵיר טֹוב ְמאֹוד אֹו 

  ֲחנּוָּכה - ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים     ָמה עֹוִׂשים ַּבֲחנּוָּכה?
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  ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים    ָמה ָהיּו ַהִניִסים ַּבֲחנּוָּכה?



ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים

3

ָמַתי ֲחנּוָּכה?

ַּבִית א
1  ּבֹואּו, ּבֹואּו יְלָדֹות,
2  ּבֹואּו, ּבֹואּו יְלִָדים,

3  ּבֹואּו, ּבֹואּו יַַחד לִלְמֹוד,
4  ֶאת ְשמֹות ַהחֹוָדִשים.

ִּפְזמֹון
5  ִתְשֵרי, ֶחְשוָן, ּכִסְלֵו,

6  טֵבֵת, ְשבָט, ֲאָדר,
7  נִיסָן, ִאיָר, סִיוָן,

8  ַתמּוז, ָאב, ֱאלּול.
ַּבִית ב

9   ּבְכ"ה ּבְכִסְלֵו ַמְתִחיל ֲחנּוּכָה,
10  ּבְטֵבֵת נִגְַמר ֲחנּוּכָה.
11  ֲאנְַחנּו מֹוִדים עַל ַהנִיסִים,

12  וְנֵרֹות ַמְדלִיִקים ְשמֹונָה יִָמים.
13 תֹוָדה, תֹוָדה ֱא־לֹוִהים,

14 תֹוָדה עַל ַהנִיסִים...

ְּבַבָקָשה ָלִשיר ּוְלָהִאיר ֶאת ְשמֹות ַהחֹוָדִשים ֶשָּבֶהם ֲחנּוָּכה. ב

          ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת הְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת ְלִפי ַהִשיר ְוַהלּוַח.

חֲנּוּכָה מְַתחִיל  וְנִגְַמר  .

ד
ּבְּבְ

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֲחנּוָּכה ְּבלּוַח חֹוֶדש ִּכְסֵלו ְּבַעמּוד 28,
ּוְבלּוַח חֹוֶדש ֵטֵבת ְּבַעמּוד 29.

ג

ָשלֹוש

29

28

א
ַמְתִחילִּכְסֵלו

ִנְגַמרֵטֵבת

ֵאיְך יֹוְדִעים
א? ה ּבָ ֶשֲחנּוכָּ

1

ֵאיְך יֹוְדִעים
ֶשֲחנּוָּכה ָּבא?

ִשיר ַהחֹוָדִשים1

2-1



ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים

4

ִמי ַחי ְּבָשלֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהָּכתּוב ְּבַתְרִגיל ב, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ג

1. ֵאיְך ָהיָה לַיְהּוִדים, טֹוב אֹו ָרע? לַיְהּוִדים ָהיָה 

2. לָָמה? לַיְהּוִדים ָהיָה  ּכִי 

    
    

1.  ָמה ָהיָה ּבָעִיר יְרּוָשלַיִם לִפְנֵי ַהְרּבֵה ָשנִים?
    

2.  ִמי עָבַד ּבְבֵית ַהִמְקָדש?   

    
3.  ִמי ַחי ּבְָשלֹום ּבְֶאֶרץ יְִשָרֵאל?

     ָחיּו ּבְָשלֹום ּבְֶאֶרץ יְִשָרֵאל.
4.  ָמה עָשּו ַהיְהּוִדים ּבְֶאֶרץ יְִשָרֵאל?

    ַהיְהּוִדים ּבְֶאֶרץ יְִשָרֵאל  
    ַהיְהּוִדים 
    ַהיְהּוִדים 

ָרעא

טֹוב
ַהִניִסים
ה ֲחנּוכָּ ּבַ

4-3

ַאְרַּבע

ַעמּוִדים 7-5 ַעמּוִדים
7-1

ַה

ְיהּוִדים

ּכֹוֲהִנים

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ְלִפי ַהִסיּפּור. ב



ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים

5

ִמי ָּבא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

ָרע

טֹוב ְיהּוִדים

ְיָוִנים

1.  ִמי ּבָא לְֶאֶרץ יְִשָרֵאל?
    

2.  ָמה ֵהם ָאְמרּו?   
     ָאְמרּו:

    ֶאֶרץ יְִשָרֵאל ֹלא ֶשל 
    ֶאֶרץ יְִשָרֵאל ֶשל 

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ְלִפי ַהִסיּפּור. ב

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהָּכתּוב ְּבַתְרִגיל ב, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ג

1. ֵאיְך ָהיָה לַיְהּוִדים, טֹוב אֹו ָרע? לַיְהּוִדים ָהיָה 

2. לָָמה? לַיְהּוִדים ָהיָה  ּכִי 

    
    

א

ָחֵמש

ַה ַה
ַה

ַהִניִסים
ה ֲחנּוכָּ ּבַ

4-3

ַעמּוִדים 9-8 ַעמּוד
8



ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים

6

ָמה ָאסּור ָהָיה ַלְיהּוִדים ַלֲעׂשֹות?

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהָּכתּוב ְּבַתְרִגיל ב, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ג

1.  ָמה צִיוָה ַאנְטִיֹוכּוס, ַהֶמלְֶך ֶשל ַהיְוָנִים?

    ַאנְטִיֹוכּוס, ַהֶמלְֶך ֶשל  צִיוָה:

2.  ָאסּור לַיְהּוִדים 

3.  ָאסּור לַיְהּוִדים 

4.  ָאסּור לַיְהּוִדים 

5.  ָאסּור לַיְהּוִדים 

6.  ָאסּור לַיְהּוִדים 

1. ֵאיְך ָהיָה לַיְהּוִדים, טֹוב אֹו ָרע? לַיְהּוִדים ָהיָה 

2. לָָמה? לַיְהּוִדים ָהיָה  ּכִי 

    
    

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ְלִפי ַהִסיּפּור. ב

ֵשש

ָרעא

טֹוב ְיהּוִדים

ְיָוִנים

ַאְנִטיֹוכּוס

ַעמּוִדים 7-5 ַעמּוִדים
7-1

ַהִניִסים
ה ֲחנּוכָּ ּבַ

4-3



ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים

7

ָמה ָרצּו ַהְיהּוִדים ּוָמה ֵהם ָעׂשּו?

ָרעא

טֹוב ְיהּוִדים

ְיָוִנים

1.  ֲאנַחְנּו רֹוצִים  !    ֵהם  ּבְסֹוד.

2.  ֲאנַחְנּו רֹוצִים  !    ֵהם  ּבְסֹוד.

3.  ֲאנַחְנּו רֹוצִים  !    ֵהם  ּבְסֹוד.

4.  ֲאנַחְנּו רֹוצִים  !    ֵהם  ּבְסֹוד.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהַטְבָלה ְלִפי ַהִסיּפּור. ב

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהָּכתּוב ְּבַתְרִגיל ב, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ג

1. ֵאיְך ָהיָה לַיְהּוִדים, טֹוב אֹו ָרע? לַיְהּוִדים ָהיָה 

2. לָָמה? לַיְהּוִדים ָהיָה  ּכִי 

    
    

ַהיְהּוִדים עָׂשּו:ַהיְהּוִדים ָאְמרּו:

ֶשַבע

ָשְמרּולְִשמֹור

ש.מ.ר.

ִדיּבְרּולְַדּבֵר

ד.ב.ר.
ָאכְלּולֱֶאכֹול

א.כ.ל.
עָשּולַעֲשֹות

ע.ׂש.ה.

ַעמּוִדים 14-12 ַעמּוִדים
15-13

ַהִניִסים
ה ֲחנּוכָּ ּבַ

4-3


