
לה"ו
שם:________________________.

חוֹבֶֶרת יְצִיָרה וַחֲוָיָה לְחַג הַחֲנֻכָּה

ב"ה

ְ הַּמִָשׁיחַ לְעֹולָם וָעֶד יְחִי אֲדֹונֵנוּ מֹוֵרנוּ וְַרבֵּינוּ מֶלֶך
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חֹון: ּצָ ל ֶאת יֹום ַהּנִ ה" ְמַסּמֵ  ַחג ַה"ֲחֻנּכָ
ִכְסֵלו ָחנּו  יֹום כ"ה ּבְ לֹוַמר: ּבְ ה, ּכְ ָחנּו-ּכָ

ָוִני  ָבא ַהּיְ ים ֵמאֹוְיֵביֶהם. ְלַאַחר ֶׁשַהּצָ ּבִ ּכַ ַהּמַ
הּוִדים ִלְׁשמֹר ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה,  ָאַסר ַעל ַהּיְ

ְבׁשּו ֶאת  ְרׁשּו אֹוָתם ֵמָהָאֶרץ, ּכָ ים ּגֵ ּבִ ּכַ ַהּמַ
ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ְירּוָׁשַלִים ְוָחְנכּו ֵמָחָדׁש ֶאת ּבֵ
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החנוכיה שהלכה לאיבוד

יוסי נקלע למבוך בלתי צפוי בדרכו לרכוש חנוכיה. 
תעזרו לו להגיע אל היעד?
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מצאו את ההבדלים

לפניכם 2 תמונות דומות אך טיפה שונות, עליכם למצוא 
10 הבדלים בין התמונות
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שירי חנוכה

הַּנֵרֹות הַּלָלּו

ים ְוַעל  ּסִ לּו ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהּנִ רֹות ַהּלָ ַהּנֵ

ְלָחמֹות  ׁשּועֹות ְוַעל ַהּמִ ְפָלאֹות ְוַעל ַהּתְ ַהּנִ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

דֹוִׁשים ְוָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי  ַעל ְיֵדי ּכֲהֶניָך ַהּקְ

לּו קֶֹדׁש ֵהם ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות  רֹות ַהּלָ ה ַהּנֵ ֲחֻנּכָ

ֵדי  ְלָבד ּכְ א ִלְראֹוָתם ּבִ ֶהם ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ְלִהְׁשּתַ

יָך ְוַעל  דֹול ַעל ִנּסֶ ל ְלִׁשְמָך ַהּגָ ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

ְיׁשּוָעֶתָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך.

ָמעֹוז צּור
ַח ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשּבֵ
 

ַח ִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ ִפּלָ ית ּתְ ּכֹון ּבֵ ּתִ
 
ַח ר ַהְמַנּבֵ ַח ִמּצָ ִכין ַמְטּבֵ ְלֵעת ּתָ
 

ַח. ְזּבֵ ת ַהּמִ ִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנּכַ ָאז ֶאְגמֹר ּבְ

סְִביבֹון – סֹב סֹב סֹב
 ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב,
ה הּוא ַחג טֹוב.  ֲחֻנָכּ
ה הּוא ַחג טֹוב,  ֲחֻנָכּ

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב.

נֵר לִי, נֵר לִי
 ֵנר ִלי, ֵנר ִלי
ִקיק,  ֵנר ִלי ּדָ

ה ֵנִרי ַאְדִליק ֲחֻנּכָ ּבַ
 
ה ֵנִרי ָיִאיר ֲחֻנּכָ  ּבַ

ה ִׁשיִרים ָאִׁשיר. ֲחֻנּכָ ּבַ

ָבּאנּו חֶֹשךְ לְגֵָרׁש
אנּו חֶֹשְך ְלָגֵרׁש. ָבּ
 
ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש.  ְבּ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן, ָכּ
 

נּו - אֹור ֵאיָתן. ְוֻכָלּ
חֹור! סּוָרה חֶֹשְך! ָהְלָאה ְשׁ
 

ֵני ָהאֹור! סּוָרה ִמְפּ

יְֵמי הֲַחנֻכָּה

נּו, ֵשׁ ת ִמְקָדּ ה, ֲחֻנַכּ ְיֵמי ַהֲחֻנָכּ
 

נּו. ִאים ֶאת ִלֵבּ ְמָחה ְמַמְלּ ִגיל ּוְבִשׂ ְבּ
 

ב, ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיסֹּ
 
ם ָלרֹב. ִנּיֹות נֹאַכל ָבּ ֻסְפָגּ

ים! ה ַרִבּ ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנָכּ
 
ר  ְפָלאֹות ֲאֶשׁ ים ְוַעל ַהִנּ ִסּ ַעל ַהִנּ

ים.  ִבּ ַכּ ָעָשׂה ה' ַלַמּ

ה  ַנְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ
ה  ּיָ ו ְסִביב ַהֲחֻנּכִ ְוֵנֵׁשב ַיְחּדָ

ָלִׁשיר ֶאת ִׁשיֵרי ַהַחג.

ֲחנֻּכִּיָה לִי יֵׁש
ה ִלי ֵיׁש ּיָ  ֲחֻנּכִ

ּה ָהֵאׁש  צֹוֶחֶקת ּבָ
אט ּלָ  ְוָׂשָחה ִלי ּבַ
ד ָקָטן ֶנְחָמד  ַעל ּכַ

י, ה ֶׁשּלִ ּיָ  ֲחֻנּכִ
אֹוֵרְך ָנא ַהֲעִלי.
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