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סיפור חנוכה
שם הפועל

בזמן עבר

בזמן הווה

 .1לכבוש את

 .1הם כבשו

 .1הם כובשים

 .2לומר

 .2הם אמרו

 .2הם אומרים

 .3לשים את

 .3הם שמו

 .3הם שמים

 .4להילחם ב

 .4הם נלחמו

 .4הם נלחמים

 .5לגרש את

 .5הם גרשו

 .5הם מגרשים

 .6להיכנס ל

 .6הם נכנסו

 .6הם נכנסים

 .7לנקות את

 .7הם ניקו

 .7הם מנקים

 .8לזרוק את

 .8הם זרקו

 .8הם זורקים

 .9לרצות

 .9הם רצו

 .9הם רוצים

 .10לחפש את

 .10הם חיפשו

 .10הם מחפשים

 .11למצוא את

 .11הם מצאו

 .11הם מוצאים

 .12להדליק את

 .12הם הדליקו

 .12הם מדליקים

סיפור חנוכה
 .1לפני הרבה שנים היוונים כבשו את ארץ ישראל.
 .2המלך של היוונים היה אנטיוכוס.
 .3המלך אנטיוכוס היה רשע.
 .4היוונים שמו פסל יווני בבית המקדש.
 .5היוונים אמרו ליהודים:

היוונים
www.alefefes.macam.ac.il

" .6אסור לכם ללמוד תורה!"
 .7אסור לכם לשמור את השבת!"

 .8בכפר מודיעין ,חי מתיתיהו .
 .9למתיתיהו היו חמישה בנים:
 .10יוחנן ,שמעון ,יהודה ,אלעזר ויונתן.

המלך אנטיוכוס
www.galim.org.il
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 .11הבנים של מתיתיהו היו המכבים.

 .12הבנים של מתיתיהו קראו ליהודים:
 " .13יהודים ,בואו להילחם ביוונים!"
בית המקדש בירושלים
www.towerofdavid.org.il

 .14הצבא של היהודים היה קטן.
 .15הצבא של היוונים היה גדול.
 .16היהודים נלחמו ביוונים.
 .17בסוף המלחמה היהודים גרשו את היוונים.
 .18היוונים יצאו מירושלים.

הפסל
www.wikipedia.com

 .19ביום כ"ה בחודש כסלו
 .20המכבים נכנסו לבית המקדש.
 .21המכבים ניקו את בית המקדש.
 .22הם זרקו את הפסל היווני.
יהודה המכבי
www.alefefes.macam.ac.il

 .23המכבים ניקו את המנורה.
 .24המכבים רצו להדליק את המנורה.
 .25המכבים חיפשו שמן זית.
 .26הם מצאו כד קטן.
 .27בכד הקטן היה קצת שמן זית.
 .28בכד היה שמן רק ליום אחד.
 .29המכבים הדליקו את המנורה ,וקרה נס.

המנורה
www.moreshet.co.il

 .30כל יום המכבים מצאו בכד עוד שמן ועוד שמן.
 .31ליהודים היה מספיק שמן לשמונה ימים.
 .32היהודים היו שמחים מאוד.
כד שמן
www.pnimi.org.il
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 .33כל שנה ביום כ"ה בכסלו
אנחנו חוגגים את חג החנוכה.
 .34אנחנו חוגגים שמונה ימים.
 .35אנחנו מדליקים נרות בחנוכיה.
חנוכיה
www.breslev.co.il

אוצר מילים
בעברית
 .1מלך
 .2פסל
 .3נס
 .4כד
 .5רשע
 .6מספיק
 .7לכבוש את
 .8להילחם ב
 .9לגרש את
 .10לזרוק את
 .11לחגוג את
 .12היוונים
 .13אנטיוכוס
 .14בית המקדש
 .15מתיתיהו
 .16המכבים

בצרפתית

תעתיק

4
 .17כ"ה בכסלו
 .18המנורה
 .19שמן זית טהור
 .20החנוכיה

