
 סיפור חנוכה 

 שנה, בתקופת נס חנוכה 2,200מיומנה של ילדה לפני 

 

 לפני הכול... 

 יום ראשון, ג' בשבט 

   יומני היקר,

בזמן האחרון קורים סביבי דברים שונים ומבלבלים, ואימא הציעה לי לספר את הסיפור שלי כדי לעשות סדר 

  במחשבות.

 אז הנה, יומני היקר, אני מתחילה...  

, ואני בת עשר. יש לי אח ושתי אחיות, אבא ואימא. אנחנו גרים בירושלים, ליד בית המקדש. פעם  תמרשמי 

היינו יכולים ללכת לשם ברגל, אבל עכשיו... עכשיו יש שם הרבה בלגן ורוב האנשים כבר לא הולכים לשם. 

 למה? על כך אספר בהמשך.

 , נתיים יבלהתראות 

 תמר

 נ.ב. 

בגלל שאני אוהבת לצייר, לפעמים במקום לכתוב ציירתי כל מיני 

ובבית, חלק סתם פרי הדמיון  דברים שראיתי ושמעתי סביבי ברחוב

 . הנה ציירתי גם את עצמי כותבת. שלי

 

  



     
 

 היוונים בארץ ישראל 

 יום חמישי, י"ט באדר 

 
 יומני היקר,  

 כאן. שולטים ארץ ישראל ועד היום הם  שהרבה שנים לפני שהם נולדו, כבשו היוונים את ההורים שלי סיפרו לי 
 היוונים הביאו עמם לארץ את האמונות שלהם ואת המנהגים שלהם. 

מצורת החיים היוונית, והם הולכים לתאטראות היווניים, קוראים את הספרים היווניים,   מתלהבים יהודים רבים 
 ראים לעצמם בשמות יווניים ועוד. יהודים אלו מכונים "מתייוונים". מתלבשים כמו היוונים, קו

אני מבינה שנחמד להכיר דברים שונים וחדשים, אבל נראה לי שחשוב שנמשיך לשמור גם את מנהגי היהדות 
 ולהרגיש יהודים. 

התייוונה, יעל  קח לדוגמה את החברה הטובה ביותר שלי, ֵהֵלָנה, שפעם קראו לה יעל. כשהמשפחה שלה 
  שינתה את שמה, והיום היא מתלבשת ונראית ממש כמו יוונייה ואפילו מדברת יוונית!

 אם במקרה אתה חושב שהיא היחידה, אתה טועה. דבר דומה קרה לעוד לא מעט חברים וחברות שלי. 
 

 ., שינויים כאלה לא יכולים לקרות לפחות אתך טוב יומני היקר,
 ,  שלך לתמיד 

 תמר
 
 

 הנה אני ויע... סליחה, הלנה. אנחנו בכל זאת חברות. ויש לנו הרבה על מה להתווכח. 
 
 
 
 

  



 הגזרות של המלך 

 יום שלישי, כ"ב בסיוון 

 יומני היקר,

אז כמו שסיפרתי, אנו לא עצמאיים כאן בארץ ישראל. היוונים שולטים כאן, והם שקובעים את החוקים. לפני  

. לצערנו הוא מלך אכזרי מאוד... הוא החליט להשליט  ַאְנִטּיֹוכּוס ֵאִפיָפֶנס – יווני חדשכשלוש שנים הומלך מלך 

היהודים בארץ ישראל. הוא גם גזר עלינו גזרות, ומי  —בכוח את המנהגים היווניים בכל הממלכה שלו וגם עלינו 

 .שעובר עליהן נענש

ורה ולשמור שבת, וגם מכריחים אותנו להשתחוות  לפי הגזרות, אסור לנו לקיים מצוות שונות, למשל ללמוד ת 

 !לפסלים היווניים. איזו חוצפה

 !ועוד משהו: היוונים השתלטו גם על בית המקדש, המקום הקדוש והיקר לנו מכול! מרגיז

אני לא מבינה, למה הם לא מרשים לנו להמשיך לקיים את המנהגים שלנו? למה הם מכריחים אותנו לאמץ את 

 שלהם? הדת 

 

 , בייאוש,  ממני

 תמר

 

 

עם   דודה שלי  את  גם  ציירתי  אותם.  אני מדמיינת  ככה  אבל  כרוזים של המלך בשכונה שלי,  ראיתי  לא באמת 

 המשפט הקבוע שהיא אומרת כשמזכירים את הגזירות.

 

 

אולי פשוט   היהודים, היהודים,  

שיגיד שהיהודים לא יכולים  

 ?להיות יהודים ונגמור כבר 

 היהודים חייבים לחלל •
 .שבתות וחגים

 אסור ליהודים לקיים •
 .ברית מילה

לאכול   ִנְדָרִשיםהיהודים  •
 .לא כשרים מאכלים



 

 תקווה לשינוי 

 יום שישי, י' באייר 

 

 יש תקווה לשינוי! יומני היקר, 

נגדם. הצבא שלהם גדול וחזק מאוד,  כבר שנים שאנחנו היהודים סובלים מהיוונים, אך כמובן לא מעזים לצאת 

 וברור שהם ינצחו אותנו בקלות. 

יהו החשמונאי, אחד   דרשו ממתת לפני כמה שבועות משהו השתנה: שליחי המלך אנטיוכוס הגיעו ליישוב מודיעין ו 

 האנשים החשובים ביישוב, להקריב קרבן לאל יווני. 

 מתתיהו סירב ואף הרג את שליח המלכות. 

 מיד לאחר האירוע ברחו מתתיהו ובניו להרים, הם חששו מנקמתם של היוונים.  

ואתה יודע מה? בזכות אותו מקרה פתאום הבינו אנשים רבים שאפשר לקום ולהתנגד למשהו לא צודק. אנשים 

 רבים מצטרפים למתתיהו ובניו כדי להילחם ביוונים, מרד החשמונאים התחיל! 

 

 . אני מתחילה להאמין שיהיה טוב יותר

 ,שלך

 תמר

 

 נ"ב

 הלוחמים היהודים שמתתיהו החשמונאי מנהיג נקראים מכבים. כל הכבוד להם! 

 

אני לא מציירת מספיק מהר כדי לצייר את המכבים שכל הזמן בתנועה... הלוואי והיה איזה מכשיר שהיה יכול לצייר 

   אותם באופן מיידי

  

 תמר

המכבים 

 הגיבורים



 המכבים לוחמים 

 

 יום שני, כ"ה בכסלו  

 יומני היקר,  

מלחמה היא דבר נורא... אנשים מספרים שהקרבות קשים מאוד. הלוחמים של המלך אנטיוכוס רבים מאוד, וגם 

הציוד שלהם טוב הרבה יותר מהציוד של הלוחמים שלנו, המכבים. אבל המכבים לא מוותרים, והם נלחמים  

 באומץ רב!  

את המרד עם אחיו: יונתן, אלעזר, שמעון   מתתיהו נפטר. הוא היה זקן מאוד, ובנו יהודה המכבי ממשיך להנהיג

 ויוחנן.  

בקרב החשוב ביותר שלהם ושחררו את בית המקדש  ניצחו אה, כמעט שכחתי לספר לך משהו חשוב: המכבים 

 איזו שמחה יש כאן! , שלנו מידי היוונים 

 

 להתראות, אני רצה לחגוג!  

 

 ,שלך

 תמר

 

 

 

  

 

  את יודעת, בקרבות רבים
המכבים ניצחו את  

למרות שהם היו  היוונים
 .מעטים מהם

 

כנראה השם מכבי הוא 
מצליחים. אולי   ֶשם של

לקבוצת    כדאי לתת אותו
 ...כדורסל או משהו



 מה התגלה בבית המקדש? 

 יום ראשון, ד' בטבת 

 

   ,יומני היקר

 נסים קורים!

הם הזדעזעו: היוונים  ,סיפרתי לך שהמכבים הצליחו לשחרר את בית המקדש, אבל כאשר הם נכנסו לתוכו

 .העמידו בבית המקדש היפה שלנו פסלים, ורבים מכלי בית המקדש היקרים היו שבורים או נעלמו

 .המכבים ניקו וטיהרו את בית המקדש, בנו מזבח חדש ואפילו יצרו מנורה חדשה במקום המנורה שהיוונים בזזו

לו המכבים שהיוונים טימאו את כל פכי השמן מספרים שכשרצו להדליק במנורה שמן זית טהור כפי שנהוג, גי

 .שהיו במקדש! לבסוף, בכל זאת הצליחו למצוא פך קטן של שמן טהור

כמות השמן שבו הייתה אמורה להספיק רק ליום אחד. אבל אז קרה נס: השמן המשיך ודלק עוד יום ועוד יום,  

 .בסך הכול שמונה ימים! ובינתיים הגיע שמן טהור חדש מהגליל

 ?נכון ,ייאמןלא 

 אני כל כך מאושרת! 

 

 ,שלך

 תמר

 
 

 
 
 
 

  

נס כמו נס פך  קורה לי הלוואי שהיה 
  והייתי יכולה להמשיך לאכול השמן

 שמונה ימים  את הגלידה הזו במשך
 .במקום שמונה דקות

 



 פרידה... כמעט 

 יום חמישי, ח' בטבת  

 יומני היקר,  
 .כמה שינויים התרחשו כאן בזמן האחרון... בית המקדש שוקם ועבודת הקודש בו חודשה

כדי לבטא את השמחה ואת ההודיה לאל, התקיים אירוע שנקרא "חנוכת הבית", ובעקבות זאת נקבע גם חג 
 .חג החנוכה לזכר הניצחון על היוונים  – חדש

 .אני מתה על חגים! תמיד יש אוכל טוב. מעניין אילו מאכלים מיוחדים נאכל בחג הזה,  איזה כיף
 .חנוכייה –כדי להזכיר את נס פך השמן, נקבע שבחג הזה מדליקים מנורה מיוחדת 

 .את החנוכייה שמים ליד פתח הבית או ליד החלון כדי שכולם יראו אותה וייזכרו בנס שאירע
 . הזה יהיה התחלה חדשה לימים שקטים לעם שלנואני מקווה שהחג 

 
 , להתראות 

 תמר
 
 
 
 

 

 

  צריך להמציא
איזה משחק 

 .לחג הזה מיוחד
 

 ,כן, משהו מקורי ומיוחד
 .משהו שאין ַבׁשּוק

 אולי משחק ֶשִמְסתֹוֵבב...


