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 מהלך הפעילות:
 

ומרים קלף מהערימה עליה מצוינת האות  מסובב את הסביבון משתתף הראשוןה -
 שעליה נפל הסביבון.
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 המסלול. הראשון שמגיע לסוף -מנצח  -
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 לצופה: תשובותדף 
 
 נ'

   )מעוז צור(איזה שיר נהוג לשיר ישר לאחר הדלקת נרות?   .1
 )מצעד הלפידים(מהו המצעד המקובל בחנוכה?   .2
 )מי כמוך באלים ה'(השם מכב"י הוא ראשי תיבות של אילו מילים?   .3
 )נס(מצא מילה משותפת למילים: קפה,   ציונה.   .4
 )משמאל לימין(מאיזה כיוון מדליקים את הנרות בחנוכייה?   .5
 חנוכה()נר נר חנוכה או נר שבת?   –איזה נר מדליקים קודם בערב שבת  .6
 )נס גדול היה פה(אילו אותיות מופיעות על הסביבון?   .7
 )סביבון(מהו החפץ המשמש למשחק מקובל בחג החנוכה?   .8

 
 

 ג'
 )יהודה המכבי(מי הנהיג את המרד נגד היוונים?   .1
 )מתיונים(היהודים שנטו לקבל על עצמם תרבות זרה, נקראו..   .2
 )גבורה(מעשה נועז, אומץ לב רב.   .3
 )גזרות(ו הרומאים על היהודים נקראים...  איסורים שהטיל .4
 )שהחיינו(איזו ברכה מברכים על הנר רק בלילה הראשון של חנוכה?  .5
 )החשמונאים(מי היו שושלת של השליטים ביהודה?  .6
 )אלעזר(בנו של מתתיהו שנהרג על ידי הפיל נקרא...   .7
 )המילה מורכבת משתי מילים: חנו כה מהו מקור השם "חנוכה"?   .8

 המכבים נלחמו עד כ"ה בכסלו ואז חנו ]נחו[(                                                                
 

 ה'
 )דמי חנוכה(מה מקובל לתת לילדים בחג החנוכה?   .1
 )נס גדול היה שם(מהן אותיות הסביבון בגולה?  .2
 )מתתיהו(מי כונה "הכהן הגדול"?   .3
 )האיר פניו(של ידידות ורצון.  ביטוי שפירושו: הסביר פניו, הראה יחס  .4
 )היכל(ארמון, בניין גדול ומפואר וגם כינוי לבית המקדש.   .5
 )אנטיוכוס אפיפנס(בתקופתו של איזה מלך פרץ המרד?   .6
 )הדלקת נרות(אחת המצוות הדתיות בחג החנוכה...   .7
 חוות לו(והשת)העמדת הפסל במקדש איזו גזירה קשורה לפרשת חנה ובניה?  .8

 
 

 פ'
 )לביבות(בחג החנוכה מקובל לאכול סופגניות ו...   .1
 )פילים(הטנקים של היוונים היו...   .2
 )פיל(מתחתיו מת אלעזר בקרב.   .3
 )פנס(מה מאיר בחושך...   .4
 )בפתח הדלת או על אדן החלון(היכן מדליקים נרות חנוכה?   .5
 השמן()זכר לנס פך מדוע אוכלים בחנוכה מאכלים מטוגנים בשמן?   .6
 )לפרסום הנס(מדוע נוהגים להניח את החנוכייה על החלון?   .7
 )בית המקדש(היוונים טימאו את...   .8
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 קלפי השאלות: )יש לכתוב מאחורי כל קלף אחת מאותיות הסביבון(
 
 
 

איזו ברכה מברכים 
על הנר רק בלילה 
 הראשון של חנוכה?

היכן מדליקים נרות 
 חנוכה?

 איזה נר מדליקים
 -קודם בערב שבת 
נר חנוכה או נר 

 שבת?

מדוע אוכלים 
בחנוכה מאכלים 
 מטוגנים בשמן?

מי כונה " הכהן 
 הגדול "?

מי היו שושלת של 
 שליטים ביהודה?

מה מקובל לתת 
לילדים בחג 

 החנוכה?

מי הנהיג את המרד 
 נגד היוונים?

מהו המצעד 
 המקובל בחנוכה?

לשיר איזה שיר נהוג 
ישר לאחר הדלקת 

 הנרות?

מהו החפץ המשמש 
למשחק מקובל בחג 

 החנוכה?

מהן אותיות הסביבון 
 בגולה?

היהודים שנטו לקבל 
על עצמם תרבות 

 זרה, נקראו...

בחג החנוכה מקובל 
 לאכול סופגניות ו...

של היוונים הטנקים 
 היו....
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 היוונים טימאו את...
בנו של מתתיהו 

שנהרג על ידי פיל 
 נקרא...

תקופתו של איזה ב
 מלך פרץ המרד?

איזו גזירה קשורה 
 לפרשת חנה ובניה?

אחת המצוות 
הדתיות בחג 

 החנוכה...

השם מכב"י הוא 
ראשי תיבות של 

 אילו מילים?

מדוע נוהגים להניח 
את החנוכיה על 

 החלון?

מאיזה כיוון 
מדליקים את הנרות 

 בחנוכיה?

מהו מקור השם 
 "חנוכה"?

 מצא מילה
 משותפת למילים:

 קפה.
 ציונה.

אילו אותיות 
מופיעות על 

 הסביבון?
 ה מאיר בחושך...מ

מתחתיו מת אלעזר 
 בקרב

 מעשה נועז,
 אומץ לב רב.

איסורים שהטילו 
הרומאים על 

 היהודים נקראים...
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איזה כיוון מ
מדליקים את הנרות 

 בחנוכייה?

ביטוי שפירושו: 
הסביר פניו, הראה 

יחס של ידידות 
 ורצון.
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