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 "וחושך על פני תהום"

  . ויפת ,חם  ,שם , ואלה בני נח"

  " ויון בני יפת גומר ומגוג מדי 
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"כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך  
העבירם מחוקי ישראל, לשכחם תורתך, ול

  רצונך".

  שם ישראל שלא יזכר  

"והיא לא תצלח" 
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היהודים, רות שבהרים הסתתרו במע
  . ובשמחה גדולה את מצוות ה' קיימו

  כתוב את המצוות בהקשר לתמונה 
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  מלך הרשע, ה  יילי אנטיוכוס

  צטוו להביא משפחה שלמה, 

  ביאו את חנה התמימה, 

  בניה עימה.  

  לפסל השתחוו ציוה המלך, ולא את כולכם אהרוג ואלך.

  גאוה אמר כל אחד,

  שחוה רק לאל אחד.

  וצאו כולם להורג אמר ועשה, 

  ם שם שמים קידשו. 
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  אומות העולם
  

  בני ישראל
  

  אלה ברכב    
  . ואלה בסוסים 

  ואנחנו בשם 
  . ד' אלוקינו נזכיר

 _____ _____
 _____ _____
 _____ _____  

 _____ _____
 _____ _____
 _____ _____  

פילים    , חרבות, צום, צדקה, סוסים, סידור, תהילים 
  כידונים, תורה, חניתות, מגינים, תשובה. 

  קמנו ונתעודד  - ואנחנו  כרעו ונפלו -המה 
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  במודיעין, איש צדיק היה 

  עם חמשה בנים. מתתיהו

  הכהן את העם הזעיק,    מתתיהו

  מי לה' אלי הכריז.

  היהודים הצדיקים התאספו,

  את היונים לגרש ביקשו. 

  בצום ובבכי לה' קראו, 

  אנא עזור לנו ביקשו. 

  "מי כמוך באלים י' "

  קראו המכבים,

  שהיו חלשים ומעטים. 

  נלחם ביונים ונבטח באל,  

  כי מלחמת מצוה בישראל. 

  והנה נס גדול ארע במלחמה, 

  היונים עם הפילים והגבורה,

  רו בידי הצדיקים לומדי התורה. נמס

  ולזכר זה קבעו חכמים, 

  להודות ב"הלל" וב"על הניסים".
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  "אל עבר פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  מנורת הזהב ולה שבעה קנים, שבהם הדליקו בשמן זית זך,  

  את השמן יצק הכהן בבזיכים, והדליק את המנורה בערב. 



  
 הרב יעקב נקיעבודות חנוכה     בס"ד                                                                                                                        

  העבר קו מה שייך למנורה, ומה לחנוכיה.
  

  

  

  מנורה        

  

  חנוכיה 
  

  

  

  

  

נלחמו היהודים ביוונים אלו מול אלו, העבר קו. 
  גיבורים נגד 

  רשעים נגד 

  טמאים נגד 

  רבים נגד 

  זדים נגד 

  מעטים 

  חלשים 

  עוסקי התורה 

  טהורים  

  צדיקים 

  
  

  כתוב מי אני?
        בחום אני חום ולבן בפנים, אותי לזכר נס השמן עושים. 

    אחרי התפילה, שלם כמו בחג הסוכה. אומרים אותי 
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כה' בכסליו אנו חוגגים,-ב    

את שמונת ימי חנוכה,    

לזכר פח השמן.     

לשם חנוכה.  הסיבות  

 א מפני שהיהודים נחו מהמלחמ ה 

. כה' ּבְ  חנו כה' בכסליו -ב  

   ב על שם חנוכת המזבח,

שקידשו אותו החשמונאים,   

לאחר שהיונים טימאו אותו.   

 
לחנוכה מהתורה רמז   

" בתורה היא "אור  25-המילה ה  

 רמז לאור הנרות שיאירו 
כה' בכסליו. –ְּב   
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  מדליקים עם צאת הכוכבים

 . מדליקים נר ליד נר בקו ישר .1
 מדליקים גם שמש, כי אין להשתמש בנרות חנוכה.  .2
  מתחילים להדליק בצד ימין.  .3

 הקודמים. בכל לילה מוסיפים נר אחד משמאל לנרות
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    באיזה תאריך חל חג החנוכה? 

    באיזה יום בשבוע מדליקים השנה נר ראשון?

  השלם וצייר  מה מדליקים?

  בליל שבת 

  במוצאי שבת

  בחנוכה 

  בליל בדיקת חמץ 

  

  
  השלם מילים החסרות ממשפחת ד.ל.ק. 

  כמה יפה להביט בחנוכה ברחוב.

  בערב, בכל בית

  חנוכיות                   

  נרות חנוכה,  גם אבי                 

  באור יפה.         הנרות 

  חנוכית כסף נפלאה,           בחלון שכננו 

  לפחות חצי שעה.         הנרות צריכים  
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 ר שלישינ שביעי נר נר ראשון

 נר שני נר חמישי ר שמינינ

 ר רביעינ ר שישינ

  ... המתאים ל נרות כמות צייר וצבע 
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    מדליקים הנרות בפתח הפונה ל 
כדי        בצד            של הפתח, ממול ל       

אם אינו יכול להדליק בפתח,  שיהיה מוקף במצוות. 
  מדליק הנרות ליד            הפונה            כדי 

  ש            יראו את  

  

  *צייר חנוכיה כשרה, וחנוכיה לא כשרה. 
  כתוב מדוע זו כשרה וזו אינה כשרה? 

  

  

  

    

  כתוב מדוע יש צורך בשמש?
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  ם  מדליקים נרות חנוכה ע 

  ויש נוהגים מיד ב 

  בערב שבת מדליקים תחילה 
  

  ואחרי כן 

  

  בבית הכנסת מדליקים תחילה 
  ואחרי כן                              בבית 

  תחילה, ואחרי כן 




