
סיפור חנוכה

פם]אפם]אפם]א
בשנת 332 לפני  הספירה, בתקופת   בית  המקדש  השני,

היוונים  כבשו  את  ארץ  ישראל.
הם  כבשו  את  ירושלים,  נכנסו  לבית-המקדש   ושמו  שם  

פסלים. היוונים  לא  הרשו  ליהודים  לקיים  מצוות.
היהודים  לא  הסכימו    לקבל  את  הדת  היוונית.   הם  התנגדו.

לכן, בשנת 164 לפני הספירה, בעיר מודיעין , התחיל  מרד  
המכבים   נגד   היוונים.

היהודים  נלחמו ביוונים וניצחו אותם.  הם  חזרו לבית-המקדש  
והוציאו  את  הפסלים  של  היוונים. הם  טיהרו את בית-המקדש.

הם  רצו  להדליק  את  המנורה   ,אבל  לא  היה  להם  שמן.  
פתאום,  מצאו בכד  קטן  קצת  שמן - שמן  רק  ליום  אחד -  
ואיתו  הדליקו  את  המנורה. אז  קרה  נס  החנוכה  הגדול :  אף  
על  פי שהיה להם  שמן  רק  ליום אחד, המנורה  דלקה  שמונה  

ימים.
הגיבורים  של  המרד  היו  המכבים  .יהודה  המכבי  היה  המפקד  
של  המרד  נגד  היוונים.   הוא  היה  הבן  של  מתתיהו  ממשפחת  
החשמונאים. ליהודים  שנלחמו  יחד  עם  יהודה  המכבי , קראו  
מכבים. יהודה  המכבי  היה  מפקד  אמיץ .  הוא  ניצח  את  

היוונים  בכל  הקרבות, עד  שנהרג.
מאז  עם  ישראל  זוכר  את  ניצחון  המכבים  על  היוונים.

בחג  חנוכה  עם  ישראל  זוכר  את  המנורה  שהדליקו  המכבים  
בבית- המקדש, לכן  בחג  הזה  מדליקים  נרות  בחנוכייה  במשך  

שמונה  ימים.
כל  ערב  ,  במשך  שמונה  ימים  עם  ישראל  מדליק  נרות  חנוכה

בחנוכייה,  שר  שירי  -  חנוכה   ואוכל  סופגניות   ולביבות  
שמטגנים  בשמן. זהו  חג   שמח   לכל  עם  ישראל.
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ָ ּכה ִס ּפ ּור ֲחֻנ

פם]אפם]אפם]א
ִ ּבְתק ּוַפת    ְ ּסִפיָרה  ,  ַ ּתִים) ִלְפֵני  ַה ְ ׁש ִ ׁשים  ּו ְ ׁשל ֹו ְ ׁשלֹו ׁש ְמא ֹות  ְ ׁשַנת 332 ( ִ ּב

ְ ׂשָרֵאל. ָ ּכְב ׁש ּו  ֶאת  ֶאֶרץ  ִי ְ ּיָוִנים   ֵ  ּׁשִני, ַה ִ ּמְקָ ּד ׁש  ַה ֵ ּבית  ַה
ָ ׁשם   ָ ׂשמ ּו   ִ ּמְקָ ּד ׁש   ְו ָ ׁשַלִים ,  ִנְכְנס ּו  ְלֵבית-ַה ָ ּכְב ׁש ּו  ֶאת  ְיר ּו ֵהם  

ְ ּיה ּוִדים  ְלַקֵ ּים  ִמְצו ֹות. ְ ּיָוִנים  לֹא  ִהְר ׁש ּו  ַל ְ ּפָסִלים. ַה
ְ ּגד ּו. ְ ּיָוִנית.   ֵהם  ִהְתַנ ֵ ּבל  ֶאת  ַהָ ּדת  ַה ִ ּכימ ּו    ְלַק ְ ּיה ּוִדים  לֹא  ִהְס ַה

ָ ּבִעיר מ ֹוִדיִעין ,  ְ ּסִפיָרה,  ַ ּבע) ִלְפֵני ַה ִ  ּׁשים ְוַאְר ִ ׁש ְ ׁשַנת 164 (ֵמָאה  ִ ּב ָלֵכן, 
ְ ּיָוִנים. ִ ּבים   ֶנֶגד   ַה ַ ּכ ַ ּמ ִהְתִחיל  ֶמֶרד  ַה

ִ ּמְקָ ּד ׁש   ְ ּצח ּו א ֹוָתם.  ֵהם  ָחְזר ּו ְלֵבית-ַה ְ ּיָוִנים ְוִנ ַ ּב ְ ּיה ּוִדים  ִנְלֲחמ ּו  ַה
ִ ּמְקָ ּד ׁש. ֵ ּבית-ַה ְ ּיָוִנים. ֵהם  ִטֲהר ּו ֶאת  ֶ ׁשל  ַה ְ ּפָסִלים   ְוה ֹוִציא ּו  ֶאת  ַה

ֶ ׁשֶמן.   ְ ּמנ ֹוָרה   ,ֲאָבל  לֹא  ָהָיה  ָלֶהם   ֵהם  ָרצ ּו  ְלַהְדִליק  ֶאת  ַה
ֶ ׁשֶמן  ַרק  ְלי ֹום  ֶאָחד -  ְוִא ּת ֹו   ֶ ׁשֶמן -  ַ ּכד  ָקָטן  ְקָצת   ְ ּב ִ ּפְתא ֹום,  ָמְצא ּו 
ִ ּפי  ָ ּכה  ַהָ ּגד ֹול :  ַאף  ַעל   ְ ּמנ ֹוָרה. ָאז  ָקָרה  ֵנס  ַהֲחֻנ ִהְדִליק ּו  ֶאת  ַה

ְ ׁשמ ֹוָנה  ָיִמים. ְ ּמנ ֹוָרה  ָ ּדְלָקה   ֶ ׁשֶמן  ַרק  ְלי ֹום ֶאָחד, ַה ֶ ׁשָהָיה ָלֶהם  
ְ ּמַפֵ ּקד   ִ ּבי  ָהָיה  ַה ַ ּכ ַ ּמ ִ ּבים. ְיה ּוָדה  ַה ַ ּכ ַ ּמ ֶ ּמֶרד  ָהי ּו  ַה ֶ ׁשל  ַה ִ ּג ּב ֹוִרים   ַה
ַ ּפַחת   ְ ׁש ִ ּמ ִ ּתְתָיה ּו  ִמ ֶ ׁשל  ַמ ֵ ּבן   ְ ּיָוִנים.   ה ּוא  ָהָיה  ַה ֶ ּמֶרד  ֶנֶגד  ַה ֶ ׁשל  ַה
ִ ּבי , ָקְרא ּו   ַ ּכ ַ ּמ ִ ּנְלֲחמ ּו  ַיַחד  ִעם  ְיה ּוָדה  ַה ֶ ׁש ְ ּיה ּוִדים   ְ ׁשמ ֹוָנִאים. ַל ַהַח
ְ ּיָוִנים   ֵ ּצַח  ֶאת  ַה ִ ּמיץ .  ה ּוא  ִנ ִ ּבי  ָהָיה  ְמַפֵ ּקד  ַא ַ ּכ ַ ּמ ִ ּבים. ְיה ּוָדה  ַה ַ ּכ ַמ

ֶ ׁשֶ ּנֱהַרג. ְ ּקָרב ֹות, ַעד   ֹכל  ַה ְ ּב
ְ ּיָוִנים. ִ ּבים  ַעל  ַה ַ ּכ ַ ּמ ְ ׂשָרֵאל  ז ֹוֵכר  ֶאת  ִנְצח ֹון  ַה ֵמָאז  ַעם  ִי

ִ ּבים   ַ ּכ ַ ּמ ֶ ׁשִהְדִליק ּו  ַה ְ ּמנ ֹוָרה   ְ ׂשָרֵאל  ז ֹוֵכר  ֶאת  ַה ָ ּכה  ַעם  ִי ֶבָחג  ֲחֻנ
ֶ ׁשְך   ְ ּבֶמ ִ ּכָ ּיה   ַ ּבֲחֻנ ַ ּבַחג  ַהֶ ּזה  ַמְדִליִקים  ֵנר ֹות   ִ ּמְקָ ּד ׁש, ָלֵכן   ְ ּבֵבית- ַה

ְ ׁשמ ֹוָנה  ָיִמים.
ָ ּכה ְ ׂשָרֵאל  ַמְדִליק  ֵנר ֹות  ֲחֻנ ְ ׁשמ ֹוָנה  ָיִמים  ַעם  ִי ֶ ׁשְך   ְ ּבֶמ ֹ ּכל  ֶעֶרב  ,  

ְ ּגִנים   ְ ּמַט ֶ ׁש ֹאֶכל  ֻסְפָ ּגִנ ּי ֹות    ּוְלִביב ֹות   ָ ּכה   ְו ִ ׁשיֵרי  -  ֲחֻנ ַ ׁשר   ִ ּכָ ּיה,   ַ ּבֲחֻנ
ְ ׂשָרֵאל. ֹכל  ַעם  ִי ָ ׂשֵמַח   ְל ֶ  ּׁשֶמן. ֶזה ּו  ַחג    ַ ּב
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

conquérirכובשכבשפעללכבוש

autoriserמרשההרשההפעיללהרשות

pratiquerמקייםקייםפיעללקיים

accepterמסכיםהסכיםהפעיללהסכים

s'opposerמתנגדהתנגדהתפעללהתנגד

commencerמתחילהתחילהפעיללהתחיל

combattreנלחםנלחםנפעללהילחם

revenirחוזרחזרפעללחזור

retirerמוציאהוציאהפעיללהוציא

purifierמטהרטיהרפיעללטהר

allumerמדליקהדליקהפעיללהדליק

brûlerדולקדלקפעללדלוק

vaincreמנצחניצחפיעללנצח

se souvenirזוכרזכרפעללזכור

frireמטגןטיגןפיעללטגן

Vocabulaire

avant JC לפני הספירה

grecs יוונים

religion דת

révolte מרד

statues פסלים

huile שמן

héros גיבור

victoire נצחון

combat קרבות

beignets סופגניות

galettes de pommes de terre לביבות
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תרגילים

1. השלם  את  המילים  מבנק  המילים   במשפטים  הבאים :
בנק  מילים : הרשו , ניצחו  , נלחמו , הוציאו ,  הדליקו , כבשו , פסלים

1.היוונים לא ________  ליהודים  לקיים  מצוות.

2.בשנת 332  לפני  הספירה  היוונים _______ את  ארץ  ישראל.

3.היהודים  ________  ביוונים.

4.היהודים  ________  את   היוונים.

5.המכבים  ________  את  ה________  מבית  המקדש.

6.המכבים  _________  את  המנורה  של  בית  המקדש.  

2. קרא   וכתוב :

המלחמה  של  היהודים  נגד  היוונים  הייתה  מלחמה   של  מעטים
נגד  רבים , של  חלשים  נגד   חזקים.

מי  היו  מעטים  וחלשים 
_________________________________________

מי  היו  רבים  וחזקים 
__________________________________________

ובסוף?  מי  ניצח ? 
_______________________________________________

3. ענה על השאלות הבאות :

1.מתי התחיל המרד של המכבים ?

2.מה היה חסר ליהודים להדליק את המנורה ?

3.מי היה יהודה המכבי ?

4.מה חוגגים היהודים בחודש כיסלו ?

5.למה היהודים אוכלים מוצרים טבולים בשמן ?
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   4. הסתכל   בחנוכייה  וכתוב :

1. כמה   נרות   מדליקים  בחנוכייה ?

____________________________________________________

2. כל  נר  נמצא  על  קנה  אחד. האם  כל  הקנים  באותו  גובה ?

 ____________________________________________________

3. בחנוכייה  יש ______________  קנים  באותו  גובה  ו__________ 
לא  באותו גובה.

4. לנר שהוא  בגובה  שונה  קוראים  שמש , כי  משתמשים  בו  כדי  
להדליק את  הנרות , לכן  קודם  מדליקים  את  השמש  ואיתו   כל  הנרות  

האחרים.
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