
ָהָבה ָנִריָמה

ַּכד ָקָטן
ְיֵמי ַהֲחנּוָּכה       ִמי ְיַמֵלל

ָאנּו נֹוְׂשִאים 

ַלִּפיִדים

ה ָנ ָש

ת י ִד ּו ה ְי

ה ָּכ ּו נ ֲח

ה ם  ע ל ת

5S-S3

ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:

ֲחנּוָּכה ַּבִּכיָתה 
ַהחֹוֶשֶבת ְוַהְּפִעיָלה



ְשַתִים22

ִעיָלה יָתה ַהחֹוֶשֶבת וַהּפְ ּכִ ה ּבַ ֲחנּוּכָ
ָמה ָלַמְדִתי ַּבחֹוֶבֶרת ַעל ֲחנּוָּכה?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְמיּוָמנּויֹות

ְלִמיָדהָלשֹון
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא
ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ֲחנּוָּכה?ַעמּוד

ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?
ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?3
ָמה עֹוד זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?4

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל - ֵאיְך ִהְשַתָנה ֲחַנְנֵאל ִּבְזַמן ִמְלֲחמֹות ַהַמַּכִּבים?
ָמה ָקָרה ִּבירּוָשַלִים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?5
ָמה ָקָרה ְּבמֹוִדיִעים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?6
ָמה ָעׂשּו ַמִתְתָיהּו ּוָבָניו, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?7
ָמה ָעׂשּו ַהַמַּכִּבים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?8
ָמה ָקָרה ְּבֵבית ַהִמְקָדש, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?9

ָמה ָאְמרּו ַהְיָוִנים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?10
ָמה ָקָרה ְלִניָקנֹור ַהְיָוִני, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?11
ָמה ָקָרה ִליהּוָדה ַהַמַּכִּבי, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?12
ַהִאם ֲחַנְנֵאל ֶהֱאִמין ְּבִניִסים?13

ֵאיְך ִהְשַתנּו ַהַמְחָשבֹות ְוַהְּפעּולֹות ֶשל ֲחַנְנֵאל?15-14
ָמה ָחַשב ֲחַנְנֵאל ַעל ַהִמְלָחמֹות ֶנֶגד ַהְיָוִנים, ְוֵאיְך הּוא ָּפַעל?17-16
ֵמַהַמַּכִּבים ֶּבָעָבר ַלֲעִתיד ָהָעם ַהְיהּוִדי19-18

ִסיּפּוֵרי ֲחנּוִּכיֹות
ָמה ָצִריְך ָלַדַעת ְּכֶשּבֹוִנים ֲחנּוִּכָיה ְּכֵשָרה?21-20

ָמה ְמַסְּפרֹות ַהֲחנּוִּכיֹות?22
ָמה ָלַמְדִתי ֵמַהֲחנּוִּכָיה ֶשָרִאיִתי ַּבַתֲערּוָכה?23

ַהֵנרֹות ּוִּפְרסּום ַהֵנס
ָלָמה ָאסּור ְלִהְשַתֵמש ָּבאֹור ֶשל ַהֵנרֹות?25-24
ָמה ָהְיָתה ַהְשֵאָלה ַהָקָשה?27-26
ָמה ָהָיה ַהֵנס ְּבִפְרסּום ַהֵנס?29-28

ָמה ָלַמְדנּו ֵמַהִסיּפּוִרים ַעל ֵנרֹות ְוַעל ִּפְרסּוֵמי ִניִסים?30
ְגבּוָרה אֹו ֵנס אֹו ְגבּוָרה ְוֵנס - ָמה לֹוְמִדים ֵמַהִשיִרים ַעל ִגּבֹוִרים ְוִניִסים?

ַּכד ָקָטן31
ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים32

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהִשיר ַעל ִגיּבֹוִרים ְוַעל ִניִסים?37-31
ִמי ְיַמֵלל33
ְיֵמי ַהֲחנּוָּכה 34
ָהָבה ָנִריָמה35
ָמעֹוז צּור ְישּוָעִתי36
ָמה ָלַמְדנּו ֵמַהִשיִרים ַעל ִגיּבֹוִרים ְוַעל ִניִסים?37

ֵאיְך ִנְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה?
ָמֵהן ַהִמיִלים ַהֲחשּובֹות ּוָמֵהם ַהִּביטּוִיים ַהֲחשּוִבים ֶשָלַמְדִתי ַעל ֲחנּוָּכה?39-38

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ֲחנּוָּכה?40

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א



ַעל
 

ים
ִס

ִני
 ַה

ַתְלִקיט
ַהָשָנה

3

תֹוָדה ַעל 
ַהִניִסים

א
ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים
ְוִניָשֵאר ְיהּוִדים

ד

ֵאיְך זֹוְכִרים?

ָמעֹוז צּורה

הד

ְסִביָבה
ִעְבִרית

א

ָשלֹוש
ה? ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוּכָ

ג

ה? ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוּכָ
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלָהִאיר ֶאת ָמה ֶשזֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה - ְּבָורֹוד.

אֵיְך זֹוכְִרים, אֵיְך זֹוכְִרים  1
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  2

ְדבִָרים ֲחשּובִים  3
ִמָשנָה לְָשנָה?  4

ּבַָתא ֶשל ֲחנּוּכָה ּבְַתלְִקיט ַהָשנָה  5
יֵש ְדבִָרים ֶשַמזְּכִיִרים  6

ֶאת נֵס ַהנִיצָחֹון  7
ֶשל ְמעַטִים מּול ַרּבִים,  8

וְנֵס ְמעַט ַהֶשֶמן  9
ֶשָדלַק ְשמֹונָה יִָמים,  10

סּופְגָנִיֹות ּולְבִיבֹות,  11
ֲחנּוּכִיֹות ּוסְבִיבֹונִים,  12
ּוְתפִילַת עַל ַהנִיסִים.  13

ּכְָך זֹוכְִרים, ּכְָך זֹוכְִרים  14
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  15

ְדבִָרים ֲחשּובִים  16
ִמָשנָה לְָשנָה.  17

ב

ת 
ּבִי

ֹון
מ

ּפְז
ֹון

מ
ּפְז

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ג

ָמה עֹוד ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?

ַהְּבִחיָרה ֶשל ָדן
ָמה ַהֲחָדשֹות ֶשָּבִאְגרֹות?

ָמה ָלַמד ַמִתְתָיהּו ָמה ָחֵסר ַלְלִביבֹות?
ֵמַהִציּפֹור ַהְקַטָנה?

ד
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ֵנס ַהֶשֶמן

ִמְנֲהֵגי ַהַחג

ְתִפילֹות ּוְבָרכֹות

ִמְצוֹות ַהַחג

ֵנס ַהִניָצחֹון

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. ב

ה? ָמה עֹוד זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוּכָ

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ג

ֵמֵאיֹפה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ַהַמַּכִּבים ְוַעל ַהִניִסים ֶשָהיּו ָלֶהם?

ע ַאְרַבּ

ֵסֶפר
ים ּבִ ַהַמּכַ

ִסידּורַתְלמּוד

ג

ה? ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוּכָ

)1( ִמיָלה ֶשל ֲחנּוָּכה
)2( ִסיּפּור ֶשל ֲחנּוָּכה

קִמ ָח ְׂש

ְגֵזרֹות ַהְיָוִנים

ה ִסיּפּור ֲחנּוּכָ

http://www.talam.org Google

www.talam.org

ָמה ֲאִני 
ַעל ֲחנּוָּכה?

ֲאִני זֹוֶכֶרת

ֵאיְך זֹוְכִרים?

ה

ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים
ְוִניָשֵאר ְיהּוִדים 

ִלְכבֹוד
ַהֲחנּוָּכה

ד

ָהָיה ֵנס

ָמעֹוז צּורא

הד
ֲאִני זֹוֵכר

ְסִביָבה
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

א

ָמה ָלַמד ַמִתְתָיהּו 
ֵמַהִציּפֹור ַהְקַטָנה?

ַהְּבִחיָרה ֶשל ָדן

ָמה ָחֵסר ַלְלִביבֹות?

ָמה ַהֲחָדשֹות ֶשָּבִאְגרֹות?

ד



5

ַעמּוִדים 9-3

ְסִביָבה
ִעְבִרית

א

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ַּבַטְבָלה ְּבִעיגּול: 1. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלַמְחָשָבה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה,
                                    2. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלְּפעּוָלה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה.

ד

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

ְכָלל לֹא ןּבִ ֶהְחֵלט ּכֵ ּבְ ִסיּפּור ִסיּכּום ֶשל ַעמּוִדים 9-3 ּבַ

ירּוָשַלִים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל? ָמה ָקָרה ּבִ

http://www.talam.org Google

www.talam.org

ַהַמְחָשבֹות 
ְוָהְרָגשֹות ֶשִלי ַעל 
ָמה ֶשָּכַתב ֲחַנְנֵאל

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֶאת ָמה ֶשִסיַמְנת ִּבְפִעילּות      ַלֲחנּוִּכָיה ֶשִּבְפִעילּות      ְּבַעמּוד 14. ה

ַהיְוָנִים ָׂשמּו ּבְבֵית ַהִמְקָדש ּפְסָלִים לַעֲבֹוַדת אֱלִילִים.  .1

ַהיְוָנִים גָזְרּו ֹלא לִלְמֹוד תֹוָרה וְֹלא לְַקיֵם ֶאת ַהִמצְוֹות ֶשּבָה.  .2

ַהיְוָנִים ָרצּו ֶשַהיְהּוִדים יַַהפְכּו לְִהיֹות יְוָנִים.  .3

ַמִתְתיָהּו ַהּכֹוֵהן ָאַמר ֶשצִָריְך לְִהילֵָחם נֶגֶד ַהיְוָנִים.  .4

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָּכל ַמְחָשָבה, ְוִלְצּבֹוַע ֶאת ַהּכֹוַבע ֶשּבֹו ִהיא ְּכתּוָבה ַּבֶצַבע ַהַמְתִאים. ג

ָחֵמש

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א   ַרק ְלַיד ָהעּוְבדֹות ֵמַהיֹוָמן, ְוִלְכתֹוב ְּבֵאיֶזה  ַעמּוד  ֵהן ְּכתּובֹות.ב

8 א

ב ד

ַמְחָשבָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל ָחַשב ֶשצִָריְך לְִהילֵָחם ּבַיְוָנִים?

ּפְעּולָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל נִלְַחם ּבַיְוָנִים?

1

2

1

2

3

י ַהְיָוִנים ִמיְלאּו ָעצּוב ִלי, ּכִ
ְפָסִלים. ית ַהִמְקָדש ּבִ ֶאת ּבֵ

4

ְלַדְעִתי, ַהְדָבִרים ֶשַמִתְתָיהּו ָאַמר
לֹא ְיכֹוִלים ִלְהיֹות,

י ֲאַנְחנּו, ַהְיהּוִדים, ְמָעִטים ְוַחָלִשים ּכִ
ים ַוֲחָזִקים. ְוַהְיָוִנים ַרּבִ

ָקרֹוב ֵלל ֶשּבְ ֲאִני ִמְתּפַ
ָיבֹואּו ָיִמים יֹוֵתר טֹוִבים.

ַמְרִגיז אֹוִתי ֶשֵהם ַמְקִריִבים ָשם
נֹות ֶשל ֲחִזיר ָלֱאִליִלים. ָקְרּבָ

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל

)1( ַּבִסיּפּור אֹו ֹלא?
)2( ִמי חֹוֵשב ּוִמי ּפֹוֵעל?

קִמ ָח ְׂש

ְירּוָשַלִים

ֵּבית ַהִמְקָדש ִמְצוֹות

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ִמיִלים ְמיּוָחדֹות ַלנֹוֵׂשא

14ְּפָסִליםָקְרָּבן

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל 
ַעל ַהַמַּכִּבים
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ְסִביָבה
ִעְבִרית

א

ֵשש

ִמיִלים ְמיּוָחדֹות ַלנֹוֵׂשא

ַמִתְתָיהּוִמְזֵּבַח

ְמָערֹות

ַמַּכִּבים

ֲחָרבֹותָמִגיִנים
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ְכָלל לֹא ןּבִ ֶהְחֵלט ּכֵ ּבְ ִסיּפּור ִסיּכּום ֶשל ַעמּוִדים 11-10 ּבַ

מֹוִדיִעים, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל? ָמה ָקָרה ּבְ

ַחיָל יְוָנִי צִיוָה עַל יְהּוִדי לְַהְקִריב ָקְרּבָן לַּפֶסֶל ֶשל ַהיְוָנִים.  .1

מִַתתְיָהּו הַָרג אֶת עֹובְֵדי הָאֱלִילִים לִפְנֵי ֶשהְִקִריבּו אֶת הַָקְרּבָן לָאֱלִילִים.  .2

ַמִתְתיָהּו ָאַמר: ִמי לַה' - אֵלַי!  .3

ַמִתְתיָהּו וְַהַמּכַּבִים ּבְָרחּו לְַמעָרֹות ֶשּבֶָהִרים.  .4

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָּכל ַמְחָשָבה, ְוִלְצּבֹוַע ֶאת ַהּכֹוַבע ֶשּבֹו ִהיא ְּכתּוָבה ַּבֶצַבע ַהַמְתִאים. ג

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א   ַרק ְלַיד ָהעּוְבדֹות ֵמַהיֹוָמן, ְוִלְכתֹוב ְּבֵאיֶזה  ַעמּוד  ֵהן ְּכתּובֹות.ב

ַמְחָשבָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל ָחַשב ֶשצִָריְך לְִהילֵָחם ּבַיְוָנִים?

ּפְעּולָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל נִלְַחם ּבַיְוָנִים?
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ִמי ֶשרֹוֶצה ְלִהיָלֵחם ֶנֶגד ַהְיָוִנים- 
ן ֶאת ִמי  ֶשֵיֵלְך ַלְמָערֹות, ְולֹא ְיַסּכֵ
ִלי ָצרֹות. ֶשֶקט, ּבְ ֶשרֹוֶצה ִלְחיֹות ְבּ

ְגַלל ָמה ֶשַמִתְתָיהּו  ֲאִני דֹוֵאג ֶשּבִ
ה, ַיִגיעּו ְלָכאן עֹוד ְיָוִנים  ָעׂשָ

מֹוִדיִעים. ל ָהֲאָנִשים ּבְ ְוַיַהְרגּו ֶאת ּכָ

ֵמַח  ֲאִני ׂשָ
ים  ּבִ ֶשַמִתְתָיהּו ְוַהַמּכַ
ָעְזבּו ֶאת מֹוִדיִעים.

טּוַח ֶשֵהם לֹא ַיְצִליחּו,  ֲאִני ּבָ
י ֵהם ְמַעִטים ְוֵהם לֹא ַחָיִלים. ּכִ

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל

ַעמּוִדים 11-10
)1( ַּבִסיּפּור אֹו ֹלא?

)2( ִמי חֹוֵשב ּוִמי ּפֹוֵעל?

קִמ ָח ְׂש

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ַּבַטְבָלה ְּבִעיגּול: 1. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלַמְחָשָבה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה,
                                    2. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלְּפעּוָלה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה.

ד

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֶאת ָמה ֶשִסיַמְנת ִּבְפִעילּות      ַלֲחנּוִּכָיה ֶשִּבְפִעילּות      ְּבַעמּוד 14. בה ד

14

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל 
ַעל ַהַמַּכִּבים
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ַעמּוִדים 13-12
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ַהַמְחָשבֹות 
ְוָהְרָגשֹות ֶשִלי ַעל 
ָמה ֶשָּכַתב ֲחַנְנֵאל

ֲאִני יֹוַדַעתֲאִני יֹוֵדַע
ְסִביָבה
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

א

ג

ֶשַבע
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ְכָלל לֹא ןּבִ ֶהְחֵלט ּכֵ ּבְ ִסיּפּור ִסיּכּום ֶשל ַעמּוִדים 13-12 ּבַ

ָמה ָעׂשּו ַמִתְתָיהּו ּוָבָניו, ּוָמה ָחַשב ַעל ֶזה ֲחַנְנֵאל?

ַהַמּכַּבִים ּבָאּו אֶל ַהּכְפִָרים ַהיְהּוִדיִים,  .1
עָׂשּו ּבְִרית ִמילָה לִַתינֹוקֹות וְָשבְרּו ֶאת ַהּפְסָלִים.  
ַהיְוָנִים ִחיּפְׂשּו ֶאת ַהַמּכַּבִים ּבַּכְפִָרים ַהיְהּוִדיִים.  .2

ַהיְוָנִים ָהְרגּו ּכְאֶלֶף יְהּוִדים, ּכִי ַהַמּכַּבִים ֹלא נִלְֲחמּו ּבְַשּבָת.  .3
צִָריְך לְִהילֵָחם ּבְַשּבָת. ּפִיקּוַח נֶפֶש דֹוֶחה ַשּבָת.  .4

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָּכל ַמְחָשָבה, ְוִלְצּבֹוַע ֶאת ַהּכֹוַבע ֶשּבֹו ִהיא ְּכתּוָבה ַּבֶצַבע ַהַמְתִאים. ג

ב

ַמְחָשבָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל ָחַשב ֶשצִָריְך לְִהילֵָחם ּבַיְוָנִים?

ּפְעּולָה: ַהִאם ֲחנַנְֵאל נִלְַחם ּבַיְוָנִים?
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ים  ֲאִני ּפֹוֵחד ֶשַהַמֲעׂשִ
ים ָיִביאּו  ּבִ ֶשל ַהַמּכַ

ל ַהְיהּוִדים. עֹוֶנש ַעל ּכָ

ים  ּבִ ים ֶשל ַהַמּכַ ַהַמֲעׂשִ
עֹוְזִרים ַלְיהּוִדים 

ּוַמְרִגיִזים ְמאֹוד ֶאת ַהְיָוִנים.

ת ָמָרה,  זֹו ָהְיָתה ַשּבָ
ּוִבְגָלָלה ּכּוָלנּו ֲעצּוִבים נֹוָרא.

ֲאִני לֹא ַמֲאִמין ֶשַהְיהּוִדים 
ים  ּבִ ִיְשְמעּו ַלַמּכַ

ת ֶנֶגד ַהְיָוִנים. ַשּבָ ְוִיָלֲחמּו ּבְ

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א   ַרק ְלַיד ָהעּוְבדֹות ֵמַהיֹוָמן, ְוִלְכתֹוב ְּבֵאיֶזה  ַעמּוד  ֵהן ְּכתּובֹות.

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל

ִמיִלים ְמיּוָחדֹות ַלנֹוֵׂשא

ְּבִרית ִמיָלהִמְלָחָמה

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ַשָּבת

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ַּבַטְבָלה ְּבִעיגּול: 1. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלַמְחָשָבה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה,
                                    2. ִמְסָּפר ֶשַמְתִאים ַלְּפעּוָלה ֶשל ֲחַנְנֵאל ְּבֶקֶשר ַלִמְלָחָמה.

ד

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֶאת ָמה ֶשִסיַמְנת ִּבְפִעילּות      ַלֲחנּוִּכָיה ֶשִּבְפִעילּות      ְּבַעמּוד 14. בה ד

ִמיִלים ַעל ַקו ַהְזַמן

14ִּפיקּוַח ֶנֶפש דֹוֶחה ַשָּבת

ַהיֹוָמן ֶשל ֲחַנְנֵאל 
ַעל ַהַמַּכִּבים


