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ַהַחְׁשמֹוָנִאים מּול ַהָּצָבא ַהְּיָוִניצבע:

ְלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטים ִעם ִמִּלים ֲחֵסרֹות.

ַהְׁשֵלם ִמּתֹוְך ַמְחָסן ַהִּמִּלים

ִמְסַּפר ַהַחָּיִלים ֶׁשל ַהָּצָבא ַהְּיָוִני ָהָיה ָּגדֹול                                 ִמֶׁשל ַהַּמַּכִּבים. 

ַהְּיָוִנים ָלְבׁשּו                                         ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ַעְצָמם.   

ִליהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ָהיּו ַרק ֲאָלִפים                                 ֶׁשל ַחָּיִלים,  ְוִאּלּו ַלָּצָבא 

ַהְּיָוִני ָהיּו                                       ֶׁשל ַחָּיִלים.

ַהַחָּיִלים ַהְּיָוִנים ִהְרִּגיׁשּו טֹוב יֹוֵתר, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָלֶהם                                  ָרב.

ַהְּיָוִנים ָעְסקּו ְּבִאּמּוִנים ַוֲהָכנֹות ַל                                 ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות.

ַלְּיָוִנים ָהיּו ַחָּיִלים ַרִּבים ִעם ֶנֶׁשק ַרב ְואֹוֵכל ָלֹרב ֲאָבל 

ִלְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ָהָיה                                                  ְו-                           

 ְלַעּמֹו ּוְבֶעְזַרת ֵאּלּו ָעַזר לֹו ה' ְלַנֵּצַח!

אֹוֶכל,  ְמַעִּטים , ְּבַהְרֵּבה,   ֹאֶמץ,   ִמְלָחָמה      
ֱאמּוָנה,  ִּבְגֵדי ִׁשְריֹון,   ַאֲהָבה,  ַעְׂשרֹות ֲאָלִפים
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© ָיֵעל ַסָתת  

1ְּגֵזירֹות ַהְּיָוִנים  1

ֶמה ָהיּו ְּגֵזרֹוָתיו ֶׁשל ַאְנִטּיֹוכּוס?

  ַסֵּמן       ְלַיד ַהְּגֵזרֹות.

ַלֲהֹרג ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ִמְצֹות ה'.   ___

ֹלא ְלַקֵּים ֶאת ַהַּׁשָּבתֹות ְוֶאת ַהּמֹוֲעִדים.   ___

ַלֲהֹרס ֶאת ָּכל ַהָּבִּתים.   ___

ְלַחֵּלל ֶאת ַהִּמְקָּדׁש ְוַהֹּכֲהִנים.   ___

ְלָהִקים ָּבמֹות ּוָבִּתים ָלֱאִליִלים.   ___

ֶלֱאֹכל ַמֲאְכֵלי ָחָלב.   ___

ַמה ִהְרִּגיׁשּו ּתֹוָׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים?                                        

ְרֹׁשם ֵּכן ְלַיד ַהִּמְׁשָּפט ַהָּנכֹון.

ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ָהיּו ְּבֵאֶבל.

ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ִוְיהּוָדּה ֹלא ִהְתַרְּגׁשּו ִמְּגֵזרֹוָתיו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהָרָׁשע.

ּתֹוָׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ָּבכּו.

ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ִהְמִׁשיכּו ִלְחיֹות ֶאת ַחֵּייֶהם ָּכָרִגיל.

ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ִהְתַּפְּללּו לה' ֶׁשּיֹוִׁשיַע אֹוָתם ִמָּצָרָתם.

ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ִהְצַטֲערּו ַעל ָּכְך ֶׁשַאְנִטּיֹוכּוס ֹלא ַמְרֶׁשה ָלֶהם ְלַקֵּים ֶאת ִמְצֹות ה'.

ְלַהְקִריב ֲחִזיר ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה.   ___

ֹלא ְלַקֵּים ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה.   ___

ְלַהֲעִביר ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַלָּגלּות.   ___

ֶלֱאֹכל ֹאֶכל ֹלא ָּכֵׁשר.   ___

ֹלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה.   ___

ְּגֵזירֹות ַהְּיָוִנים

ַמִּתְתָיהּו ְוַחָּיָליו 2

ַמה ָהָיה ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן?

ֵלִוי        /        ֹּכֵהן        /         ֹּכֵהן  ָּגדֹול

ִמי ָהיּו ָּבָניו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו?

ְראּוֵבן / ִׁשְמעֹון / יֹוָחָנן / ְיהּוָדה / ֶאְלָעָזר / יֹוָנָתן / ַּגד.

ֵהיָכן ָּגָרה ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו?

ְּבמֹוִדיִעין      /      ִּבירּוָׁשַלִים      /      ְּבֶחְברֹון

ַמּדּוַע ָּבְרחּו ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ַלִּמְדָּבר?

ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבא ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך   /    ְּכֵדי ִלְבנֹות ִעיר ֲחָדָׁשה

ַמִּתְתָיהּו ְוֵרָעיו עֹוְבִרים ְּבָכל ְמקֹום ְיׁשּוב ֶׁשל ְיהּוִדים.
ַמה ֵהם עֹוִׂשים ָׁשם?

ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחֻנָּכה.
     

הֹוְרִסים ֶאת ַהָּבמֹות.
     

ּבֹוִנים ֶאת ַהָּבִּתים.
     

ָמִלים ֶאת ַהְּיָלִדים.      

ְמַאְפְׁשִרים ַלְּיהּוִדים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.

 

ֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ַמִּתְתָיהּו ְוַחָּיָליו
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ֲחנָֻּכה - ַחג ֶׁשל ִנִּסים/ָיֵעל ַסָּתת ©
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ְוַגם ִּתְהֶיה

ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֻּכָּלנּו ִנְחֶיה ְוִנְהֶיה!
ִלְפֵני ָהמֹון ָׁשִנים ָצָצה ְּבָעָיה...

ַהְקִׁשיבּו ְוִׁשְמעּו ֶאת ֲאֶׁשר ָהָיה:

ִּבירּוָׁשַלִים ָעַמד ֵּבית ִמְקָּדׁש ָמֵלא הֹוד -
ַהְּיהּוִדים ִהְתַּפְּללּו ּבֹו ְוָׁשְמרּו ָעָליו ְמֹאד!

יֹום ֶאָחד, ָׁשַלח ַהֶּמֶל� ַאְנִטיֹוכּוס ַהְּיָוִני
ְמַפֵּקד ָצָבא ָּגדֹול ְוָחָזק, ֶׁשהֹוִדיַע ְּבקֹול ָּברּור ְוִעְנָיִני:

ֲאִני ׁשֹוֵלט ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!
ֲאִני אֹוֵסר ֲעֵליֶכם ִלְלֹמד ִעְבִרית ְוֶלֱא�ִהים ְלִהְתַּפֵּלל!

ָּכ� ָעַבר ֵמִעיר ִלְכָפר
ְוָאַמר אֹותֹו ָּדָבר...

יֹום ֶאָחד ְלמֹוִדיִעין הּוא ִהִּגיַע
ְוֶאת ְּדָברֹו ָרָצה ְלַהְׁשִמיַע

ֲאָבל, ִאיׁש ָחׁשּוב ָהָיה ָׁשם - ְׁשמֹו ַמִּתְתָיהּו ְולֹו ֲחִמָּׁשה ָּבִנים;
ָׁשְמרּו ֵהם ַעל ֵּביָתם ְולֹא ִהְסִּכימּו ְלִבּקּור ַהְּיָוִנים...

ְיהּוָדה ָהַאִּמיץ ָאַסף ֶאת ֶאָחיו ַהַחְׁשמֹוָנִאים 
ְלָגֵרׁש ֶאת ָהאֹוְרִחים ַהּלֹא ְקרּוִאים!
ֲחֵבִרים ִהְצָטְרפּו ִליהּוָדה ַהַּמַּכִּבי - 
ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָרצּו ְלָהִביא!

ָקֶׁשה ָהָיה ֶאת ַהְּיָוִנים ְלַהְבִריַח,
ַא� לֹא ָהְיָתה ְּבֵרָרה - ַחָּיִבים ָהיּו ְלַהְצִליַח!

ַהְּיָוִנים ָּכֲעסּו, ֶאת ַהֹּיִפי ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְרסּו, 
ִמן ָהָאֶרץ ִהְסַּתְּלקּו ְוֵאֶליָה ׁשּוב לֹא ִנְכְנסּו...

ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהִּגיעּו ַהַּמַּכִּבים
ְוֶהְחִליטּו לֹא ִלְהיֹות ֲעצּוִבים!

ֶאָחד ִּתֵּקן, ַאֵחר ִנָּקה
ְוָכ� ָיְכלּו ַלְחֹּגג ֶאת ֲחנָֻּכה...

ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ֹּפה, ֵנס ְוַגם ֶּפֶלא - 
ַּבחּוִרים ְמַעִּטים, ְמיָֻחִדים ֶׁשָּכֵאֶּלה

ִנְּצחּו ָצָבא ָחָזק ְולֹא ִנְכְנעּו!
עֹוד ֵנס ֶאָחד ָקָרה ָלֶהם, ַהְקִׁשיבּו! ִׁשְמעּו:

ְּבִפָּנה ֲחׁשּוָכה, ַּכד ָקָטן ִהְסַּתֵּתר
ּוְבתֹוכֹו ֶׁשֶמן ְלָהִאיר יֹום ֶאָחד - לֹא יֹוֵתר!

ְּבִסּפּור ֶׁשַּכֶּזה, ֲאִפּלּו ַּכד לֹא ִיְׁשֹקט -
ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּבֶׁשֶמן הּוא ִהְצִליַח ְלַהְׁשקֹות...
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"ָחִליָלה ָּלנּו ָלׁשּוב ִמִּמְצֹות ה', ָלֵכן ֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ֹלא ַנֲעֶׂשה"
)ֵסֶפר ַהַּמַּכִּבים(

א. ְקָרא ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשַּבִּמְסֶּגֶרת.

ב. ְמַתח ַקו ִמַּתַחת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ִמי ָאַמר ְּדָבִרים ֵאּלּו? )ַהְּכתּוִבים ְּבתֹוְך ַהִּמְסֶּגֶרת(

    *  ַאְנֵׁשי ָהִעיר מֹוִדיִעין          * ַמִּתְתָיהּו          *  ְיהּוָדה ַהַּמָּכִּבי

ְלִמי ָאַמר ָהִאיׁש ְּדָבִרים ֵאּלּו?

   *  ְלַאְנֵׁשי ִעירֹו             *  ְלָבָניו            *  ִלְפִקיֵדי ַהֶּמֶלְך ַהְּיָוִנים

ִאיׁש ִנְכָּבד ְמֹאד ָהָיה ַמִּתְתָיהּו, ֶמה ָהָיה ַּתְפִקידֹו?

   *  ַהֶּמֶלְך                  *  ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול                       *  ַהָּנִביא

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיִלים "ָחִליָלה ָלנּו"?

   *  ֵיׁש ָלנּו ָחָלל   *  ֵיׁש ָלנּו חֹול    *  ַהָּדָבר נֹוָרא ְוָאסּור ָלנּו ַלֲעׂשֹותֹו

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים "ָלׁשּוב ִמִּמְצֹות ה'"?

   *  ַלֲעֹזב ֶאת ִּמְצֹות ה'                    *  ְלַקֵּים ֶאת ִּמְצֹות ה'

ַּבְּדָבִרים ֵאּלּו ִהְתִחיל ַמִּתְתָיהּו ֶאת ַהֶּמֶרד, ַמה ֵּפרּוׁש "ִלְמֹרד"?

    *  ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ִעם ַהֶּמֶלְך ַהְּיָוִני    *  ְלִהָּלֵחם ַּבֶּמֶלְך ַהְּיָוִני ְּבַאְרֵצנּו.

ַמֵהם ַהְּדָבִרים ֶׁשָעָׂשה ַמִּתְתָיהּו ַּבֶּמֶרד?

* ֵהִקים ָצָבא ֶׁשל ְיהּוִדים                                * ִנְלַחם ַּבְּיָוִנים
* ָּבָנה ָּבִּתים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל * ָׁשַבר ֶאת ַהִּמְזְּבחֹות ֶׁשֵהִקימּו ָלֱאִליִלים         

* ָמל ֶאת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל                                     * ָנַטע ֵעִצים ּוַפְרֵּדִסים

 

אדם

ירוק

צהוב

כחול

צבע:

3   ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו מֹוְרִדים ַּבְּיָוִנים

ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו מֹוְרִדים ַּבְּיָוִנים



©ָיֵעל ַסָתת   

 
משחק מסלול9 ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים.         
     ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ְצַבע ֶאת ָהֶאֶבן ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

ִמי ִנְקְּבצּו ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל?          ְיָוִנים     ַחְׁשַמִּנים      ַקְנַקִּנים

ִמי ֵהם ַהַחְׁשַמִּנים?           ְׁשֵמִנים      ַחְׁשמֹוָנִאים                   ְׁשָמִנים

ֶמה ָעׂשּו ַהְּיָוִנים?      ָּבנּו ִקּבּוץ ְּבֵׁשם ָעַלי         ָּבנּו חֹומֹות    ִטְּמאּו ֶאת ַהְּׁשָמִנים ַּבִּמְקָּדׁש

ִמי ֵהם ַהּׁשֹוַׁשִּנים?          ַעם ִיְׂשָרֵאל      ְּפָרִחים ַּבַּגן       ֲאָנִׁשים ֶׁשָגִרים ְּבׁשּוָׁשן

ִמי ֵהם ְּבֵני ִביָנה?                             ַהְּיָוִנים     ַעם ִיְׂשָרֵאל         ַהִּמְגָּדִלים

ֵאיֶזה ַחג ָקְבעּו ְּבֵני ִביָנה ְּבִׁשיר ּוְרָנִנים?      ּפּוִרים              ֲחֻנָּכה                    ֻסּכֹות
ת
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ְמ
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ִמ
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ַקּד

ְת
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מודי

ה!
ָח
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ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים



©איור ועיצוב - חיים סתת  

ָהמֹון ִסּפּוִרים ַּבַּבִית ֶׁשל ַסְבָּתא!
ָנִעים ִלי ָלבֹוא ֵאֶליָה, ַהַּבְיָתה.

ֵיׁש ָלּה ִסּפּור ְלָכל ֶחֶדר,
ַסְבָּתא ֶׁשִּלי - ַמָּמׁש ְּבֵסֶדר!

ַּבָּסלֹון, ִהיא ְמַסֶּפֶרת ַעל ָּבלֹון,
ֶׁשָעף לֹו ַהחּוָצה ִמַּבַעד ַלַחּלֹון !

ַּבִּמְקַלַחת - ֶאת ָהרֹאׁש ַּבַּׁשְמּפּו ִלי מֹוַרַחת
ּוְמַסֶּפֶרת ַעל ָּדן ֶׁשָחַפף ֶאת ַהָּקַרַחת!

ַּבִּמְטָּבח - ַעל ִיְפַּתח ַהַּטָּבח,
ֶׁשִּסיר ַהָּמָרק ֶׁשִּבֵּׁשל, ֶאת ַהֶּדֶלת ָּפַתח ּוָבַרח...

ַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה -  ְּתחּוָׁשה  ִלי ְמֻׁשָּנה,
ֶׁשַהּיֹום ַהִּסּפּור - ַעל ְּתמּוָנה ְיָׁשָנה:

ִסּפּור ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמָאה ְּפָעִמים ַהָּׁשָנה...

ַּבֲחַדר ַהְּנָכִדים - ִסּפּוִרים ֶנְחָמִדים

ַעל קֹוְסִמים, ַעל ֵפיֹות ְוַעל ַּגָּמִדים!
ְוַעל ַהַּמָּדף ָׁשם ַּבּתֹור עֹוְמִדים

ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה, ִמּלֹון ְו...ַּגם ִסּפּוִרים ַמְפִחיִדים!

ָהמֹון ִסּפּוִרים ַּבַּבִית ֶׁשל ַסְבָּתא!
ָנִעים ִלי ָלבֹוא ֵאֶליָה, ַהַּבְיָתה.

ֵיׁש ָלּה ִסּפּור ְלָכל ֶחֶדר,
ַסְבָּתא ֶׁשִּלי - ַמָּמׁש ְּבֵסֶדר!

ַרק, ְּכֶׁשַּבֶּטֶלפֹון ִהיא ְמַדֶּבֶרת
ִעם ָאדֹון ֶאָחד אֹו ִעם ְּגֶבֶרת,

ִסּפּוִרים מּוָזִרים ִהיא ְמַסֶּפֶרת;
ִמִּלים ְּבָׂשָפה לֹא ֻמֶּכֶרת ִהיא אֹוֶמֶרת

ַוֲאִני - ְמַיֵחל ּוְמַצֶּפה, ֶׁשַּתִּניַח ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת...

ִסּפּוֵרי ַסְבָּתא/ָיֵעל ַסָּתת ©

6 ַהַחְׁשמֹוָנִאים מּול ַהָּצָבא ַהְּיָוִני5 דף צביעה

אדם

ירוק

סגול

צהוב

ַהַחְׁשמֹוָנִאים מּול ַהָּצָבא ַהְּיָוִניצבע:

ְלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטים ִעם ִמִּלים ֲחֵסרֹות.

ַהְׁשֵלם ִמּתֹוְך ַמְחָסן ַהִּמִּלים

ִמְסַּפר ַהַחָּיִלים ֶׁשל ַהָּצָבא ַהְּיָוִני ָהָיה ָּגדֹול                                 ִמֶׁשל ַהַּמַּכִּבים. 

ַהְּיָוִנים ָלְבׁשּו                                         ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ַעְצָמם.   

ִליהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ָהיּו ַרק ֲאָלִפים                                 ֶׁשל ַחָּיִלים,  ְוִאּלּו ַלָּצָבא 

ַהְּיָוִני ָהיּו                                       ֶׁשל ַחָּיִלים.

ַהַחָּיִלים ַהְּיָוִנים ִהְרִּגיׁשּו טֹוב יֹוֵתר, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָלֶהם                                  ָרב.

ַהְּיָוִנים ָעְסקּו ְּבִאּמּוִנים ַוֲהָכנֹות ַל                                 ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות.

ַלְּיָוִנים ָהיּו ַחָּיִלים ַרִּבים ִעם ֶנֶׁשק ַרב ְואֹוֵכל ָלֹרב ֲאָבל 

ִלְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ָהָיה                                                  ְו-                           

 ְלַעּמֹו ּוְבֶעְזַרת ֵאּלּו ָעַזר לֹו ה' ְלַנֵּצַח!

אֹוֶכל,  ְמַעִּטים , ְּבַהְרֵּבה,   ֹאֶמץ,   ִמְלָחָמה      
ֱאמּוָנה,  ִּבְגֵדי ִׁשְריֹון,   ַאֲהָבה,  ַעְׂשרֹות ֲאָלִפים

1

2

3

4

5

6



דף צביעה4

1

2

3

4

6

5

7

"ָחִליָלה ָּלנּו ָלׁשּוב ִמִּמְצֹות ה', ָלֵכן ֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ֹלא ַנֲעֶׂשה"
)ֵסֶפר ַהַּמַּכִּבים(

א. ְקָרא ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשַּבִּמְסֶּגֶרת.

ב. ְמַתח ַקו ִמַּתַחת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ִמי ָאַמר ְּדָבִרים ֵאּלּו? )ַהְּכתּוִבים ְּבתֹוְך ַהִּמְסֶּגֶרת(

    *  ַאְנֵׁשי ָהִעיר מֹוִדיִעין          * ַמִּתְתָיהּו          *  ְיהּוָדה ַהַּמָּכִּבי

ְלִמי ָאַמר ָהִאיׁש ְּדָבִרים ֵאּלּו?

   *  ְלַאְנֵׁשי ִעירֹו             *  ְלָבָניו            *  ִלְפִקיֵדי ַהֶּמֶלְך ַהְּיָוִנים

ִאיׁש ִנְכָּבד ְמֹאד ָהָיה ַמִּתְתָיהּו, ֶמה ָהָיה ַּתְפִקידֹו?

   *  ַהֶּמֶלְך                  *  ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול                       *  ַהָּנִביא

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיִלים "ָחִליָלה ָלנּו"?

   *  ֵיׁש ָלנּו ָחָלל   *  ֵיׁש ָלנּו חֹול    *  ַהָּדָבר נֹוָרא ְוָאסּור ָלנּו ַלֲעׂשֹותֹו

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים "ָלׁשּוב ִמִּמְצֹות ה'"?

   *  ַלֲעֹזב ֶאת ִּמְצֹות ה'                    *  ְלַקֵּים ֶאת ִּמְצֹות ה'

ַּבְּדָבִרים ֵאּלּו ִהְתִחיל ַמִּתְתָיהּו ֶאת ַהֶּמֶרד, ַמה ֵּפרּוׁש "ִלְמֹרד"?

    *  ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ִעם ַהֶּמֶלְך ַהְּיָוִני    *  ְלִהָּלֵחם ַּבֶּמֶלְך ַהְּיָוִני ְּבַאְרֵצנּו.

ַמֵהם ַהְּדָבִרים ֶׁשָעָׂשה ַמִּתְתָיהּו ַּבֶּמֶרד?

* ֵהִקים ָצָבא ֶׁשל ְיהּוִדים                                * ִנְלַחם ַּבְּיָוִנים
* ָּבָנה ָּבִּתים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל * ָׁשַבר ֶאת ַהִּמְזְּבחֹות ֶׁשֵהִקימּו ָלֱאִליִלים         

* ָמל ֶאת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל                                     * ָנַטע ֵעִצים ּוַפְרֵּדִסים

 

אדם

ירוק

צהוב

כחול

צבע:

3   ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו מֹוְרִדים ַּבְּיָוִנים

ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו מֹוְרִדים ַּבְּיָוִנים

משחק מסלול9 ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים.         
     ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ְצַבע ֶאת ָהֶאֶבן ִעם ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

ִמי ִנְקְּבצּו ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל?          ְיָוִנים     ַחְׁשַמִּנים      ַקְנַקִּנים

ִמי ֵהם ַהַחְׁשַמִּנים?           ְׁשֵמִנים      ַחְׁשמֹוָנִאים                   ְׁשָמִנים

ֶמה ָעׂשּו ַהְּיָוִנים?      ָּבנּו ִקּבּוץ ְּבֵׁשם ָעַלי         ָּבנּו חֹומֹות    ִטְּמאּו ֶאת ַהְּׁשָמִנים ַּבִּמְקָּדׁש

ִמי ֵהם ַהּׁשֹוַׁשִּנים?          ַעם ִיְׂשָרֵאל      ְּפָרִחים ַּבַּגן       ֲאָנִׁשים ֶׁשָגִרים ְּבׁשּוָׁשן

ִמי ֵהם ְּבֵני ִביָנה?                             ַהְּיָוִנים     ַעם ִיְׂשָרֵאל         ַהִּמְגָּדִלים

ֵאיֶזה ַחג ָקְבעּו ְּבֵני ִביָנה ְּבִׁשיר ּוְרָנִנים?      ּפּוִרים              ֲחֻנָּכה                    ֻסּכֹות
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