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ה ֲחֻנּכָ
ְרָקן  ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ "ַעל ַהּנִ

ׁשּועֹות  בּורֹות ְוַעל ַהּתְ ְוַעל ַהּגְ
ָחמֹות ְפָלאֹות ְוַעל ַהּנֶ ְוַעל ַהּנִ

ִמים ָהֵהם ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ
ה."  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ה  ִפּלָ ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהּתְ

אֹוְמִרים ֶׁשַחג ַהֲחֻנָּכה הּוא ַהַחג ָהָאהּוב ַעל ַהְיָלִדים. 

ַהִאם ַגם ַאֶתם ַאֶתם חֹוְׁשִבים ָּכְך? ַהְסִּבירּו. 
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ַחג ַהֲחנֻּכָה
ִציֵר: ַאלְפֹונְס לֵוִי  

ָמה רֹוִאים ַּבְתמּוָנה?  •

ָמה ְלַדֲעְתֶכם אֹוֵמר ַהָאב ִלְבנֹו?  •
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לֹוְזַמן  ָרה ּגְ ה ִלי ֵיׁש / ׂשָ ּיָ ֲחֻנּכִ

ה ִלי ֵיׁש  ּיָ ֲחֻנּכִ
ּה ָהֵאׁש צֹוֶחֶקת ּבָ
אט  ּלָ ָחה ִלי ּבַ ְוׂשָ

ד ָקָטן ֶאָחד.  ַעל ּכַ
י  ּלִ ה ׁשֶ ּיָ ֲחֻנּכִ

 אֹוֵרְך ָנא ַהֲעִלי.

ִמּתֹוְך "ֶאֶלף ֶזֶמר ְועֹוד ֶזֶמר"

ַמֲאִזיִנים

37ִׁשירּו ַיַחד ֶאת ַהִׁשיר ַּבִּכָתה. 



ְנִזיָמן ים / ַחִגית ּבֶ ה ִנּסִ ֲעׂשֵ
ֱאֹלִהים,

ה ֵמי ַהֲחֻנּכָ ִמּדְ

לּום. ַאר ִלי ּכְ ָבר ֹלא ִנׁשְ ּכְ

ָהָיה ִלי ּפֹה ֶאְתמֹול

לּום.  ׁש אֹוָצר ּבָ ַמּמָ

ִביבֹון, ּסְ י ּבַ ִהְפַסְדּתִ

ִקים, ָקִניִתי ַמְמּתָ

ְכָנַסִים ו ַהּמִ ַעְכׁשָ

יִסים ֵריִקים. ֵני ּכִ ִעם ׁשְ

ְיָלה, ּלַ בֹוא ּבַ אּוַלי ּתָ

ׁש -  ְקּדָ ית ַהּמִ מֹו ָאז ֶאל ּבֵ ּכְ

ֶמן ֶ ְך ַהּשׁ ם ֶאת ּפַ ֵהן ׁשָ

אָת ֵמָחָדׁש.  ִמּלֵ

אן, ם ּכָ ה ֹזאת ּפֹה ּגַ ֲעׂשֵ

ים, ה ִלי ְקָצת ִנּסִ ֲעׂשֵ

א ִלי ֵמָחָדׁש ַמּלֵ

יִסים.  ה ַהּכִ ֶאת ֵאּלֶ

ִמּתֹוְך “ֶיֶלד ְּבֵעֶרְך"

לּו ֲהִייֶתם ִּבְמקֹומֹו ֶׁשל ַהֶיֶלד ַּבִׁשיר, ָמה ֲהִייֶתם ְמַבְקִׁשים?  

ַמֲאִזיִנים
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ָמה ִנְגַמר ַלֶיֶלד ַּבִׁשיר? 

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

ַמדּוַע ֹלא ִנְׁשַאר ַלֶיֶלד ֶּכֶסף? 

ַסְמנּו ְׁשֵתי ְתׁשּובֹות ַמְתִאימֹות. 
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ָמה ְמַבֵקׁש ַהֶיֶלד ֵמֱאלֹוִהים? ֵהָעְזרּו ְּבכֹוֶתֶרת ַהִׁשיר. 

ַהֶיֶלד רֹוֶצה ֶׁשַהִּכיִסים ִיְתַמְלאּו ֵמָחָדׁש ְּכמֹו ...

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

ִלְפֵניֶכם ְסָמִלים ֶׁשל ַחג ַהֲחֻנָּכה.

ֵאילּו ְסָמִלים  ֻמְזָּכִרים ַּבִׁשיר?

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּונות ַהַמְתִאימֹות.

ְּדֵמי
ֲחנָֻּכה

ַּפךְ
ֶמן שֶׁ

ְסִביבֹון

ְלִביבֹות
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   ַצְירּו אֹו ִּכְתבּו ְׁשֵני ְסָמִלים ַהְקׁשּוִרים ַלֲחֻנָּכה.

ַהֶיֶלד ְמַבֵקׁש ֵנס. ַהִאם ַגם ַאֶתם ֲהִייֶתם רֹוִצים ֶׁשִיְקֶרה ָלֶכם

ֵנס? ֵאיֶזה? 

ַאֶתם ֻמְזָמִנים 

ִלְקֹרא ֶאת ַהִׁשיר 

"ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה" 

ֵמֵאת ַחִיים ַנְחָמן ְּבַיאִליק.
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