
 שרית גרדוול          חידון סביבון

 בנושא חנוכה המשלב משחקים ושירי חג. לתלמידי יסודי חידון 

 קבוצות. כל קבוצה בתורה תשלח נציג לסובב סביבון במרכז הכיתה.  2-3כל כיתה תתחלק ל

 על הקבוצה לענות על שאלת נכון או לא נכון.  –אם הסביבון נופל על נ 

  על הקבוצה לענות על שאלה פתוחה. –אם הסביבון נופל על ג 

 על הקבוצות היריבות להתחרות במשימה הקשורה לחנוכה. –אם הסביבון נופל על ה 

 על הקבוצות לשיר שיר מתוך שירי חנוכה (אין לחזור על אותו שיר פעמיים). –אם הסביבון נופל על פ/ש 

 

 שאלות נכון /לא נכון:

 רמה נמוכה:

 נכון       נטיוכוסשמו של המלך היווני היה א

 לא נכון       המלך אנטיוכוס היה טוב ליהודים

 נכון        מתתיהו היה חשמונאי

 נכון       למתיתיהו היו חמישה בנים

 לא נכון       היוונים ניקו את בית המקדש

 נכון    היוונים שברו כדי שמן בבית המקדש והציבו פסל בהיכל

 א נכוןל       בחנוכה קרה נס אחד בלבד

 נכון       היהודים ניצחו את היוונים במרד

 לא נכון     נס פך השמן היה שהשמן הספיק לשנה שלימה

 נכון   נס פך השמן היה שהשמן הספיק לשמונה ימים במקום יום אחד

 רמה גבוהה יותר:

 לא נכון      בסיפור חנוכה נלחמו היהודים ברומאים

 לא נכון      שמו של המלך היווני היה אחשוורוש

 נכון       למתיתיהו היו חמישה בנים

 לא נכון      אנטיוכוס עודד את היהודים לקיים מצוות

  נכון     שבעת בניה של חנה לא הסכימו להשתחוות לפסל

 לא נכון       היוונים רצו להרוג את כל היהודים

 נכון      היוונים רצו להפוך את היהודים ליוונים



 נכון    שהנהיג אחריו את המרד הוא יהודה המכביבנו של מתיתיהו 

 לא נכון       מתיתיהו ובניו גרו בירושלים

 נכון       מתיתיהו ובניו גרו במודיעין

 לא נכון        בחנוכה קרו שלושה ניסים

 נכון    נס פך השמן היה שהספיק לשמונה ימים במקום יום אחד

 

 שאלות פתוחות:

 רמה נמוכה:

 לקיים מצוות      כוס הרשע על היהודים?מה אסר אנטיו

 משחק בסביבון היה ה"כיסוי" ללימוד תורה במערות    למה משחקים בסביבון בחנוכה?

 היהודים המעטים ניצחו את היוונים הרבים, נס פך השמן   מה הם הנסים שקרו בחנוכה?

 8        כמה ימים חוגגים את חנוכה?

 נס פך השמן      למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים?

 נס פך השמן      למה אוכלים סופגניות ולביבות בחנוכה?

 בצאת הכוכבים       מתי מדליקים את החנוכיה?

 לפרסם את הנס      למה כדאי לשים את החנוכיה ליד החלון?

 שמן זית טהור    באיזה שמן השתמשו להדליק את המנורה בבית המקדש?

 יהודה המכבי       מי עמד בראש הצבא היהודי?

 רמה גבוהה יותר:

 הוא האמין שדתו טובה יותר     למה אנטיוכוס רצה שהיהודים יתיוונו?

 הקלות במיסים    כיצד שיחד אנטיוכוס את היהודים העשירים להתיוון?

 מודיעין    מאיזו עיר התחיל המרד של היהודים ביוונים?

 הוא ביקש שירים את טבעתו  להשתחוות לפסל?כיצד ניסה אנטיוכוס לגרום לבנה הקטן של חנה 

 כ"ה בכסליו     באיזה תאריך ניצחו היהודים את היוונים?

 קנים 8מול  7    מה ההבדל בין המנורה של בית המקדש לחנוכיה?

 לא     ?האם מותר לקרוא לאור נרות חנוכה

 כגיבוי למקרה שכן נשתמש      מדוע השמש קיים בחנוכיה?

 זה היה הזמן שצריך כדי להכין שמן חדש למאור  ארך שמונה ימים ולא יותר? למה נס פך השמן



 שמאל לימין     מאיזה כיוון מדליקים את נרות חנוכה?

   פרסום הנס     מדוע כדאי להניח את החנוכיה ליד החלון?

 בצאת הכוכבים    באיזה זמן הכי טוב להדליק נרות חנוכה ולמה?

 חנוכיה    ת שבת או חנוכיה?בשבת מה מדליקים קודם: נרו

 נר הבדלה.   במוצאי שבת, מה המדליקים קודם: נר הבדלה או חנוכיה

 שתיים    כמה ברכות מברכים על הדלקת החנוכיה בכל יום?

 שהחיינו     מה הברכה שמוסיפים רק ביום הראשון?

 

 :משימות

 פעמים. נציגים מכל קבוצה יתחרו במשימות. ניתן לחזור על אותן משימות כמה

 על כף. (או דואנט הול) תחרות הליכה עם סופגניה

 תחרות אכילת סופגניה ללא ידיים.

 תחרות השחלת נר לבקבוק.

 .תחרות כיבוי נרות עם אקדח מים (עם אישורי בטיחות מתאימים)

 תחרו מי מגיע לסופגניה ראשון. -סופגניה (דואנט הול) על חוט

 יסתובבו במקום עם ידיים מעל הראש, האחרון ששורד מנצח.נציגים מכל קבוצה  -תחרות סביבון

 המורה תוציא את הנציגים מהכיתה ותחביא כד קטן. הראשון שמוצא את הכד מנצח. -כד קטן

 

 שירי חנוכה:

 חנוכיה לי יש. כד קטן. באנו חושך לגרש. חנוכה חנוכה חג יפה כל כך. אימי אפתה לביבה לי. סביבון סוב וכו'

 

 רשימת ציוד:

כפות, צלחות חד  2-3סביבון, דפי שאלות ותשובות, שני בקבוקי יין או בירה ריקים, סליל חוט, מספרים, מחט, 
 פעמיות, כד קטן, קופסא של דואנט הולס, עשר סופגניות או יותר. 

 

 משחקי חנוכה נוספים לזמן חופשי:

 מושגים של חנוכה.  -תן קו

 'מטפחת' (דאק דאק גוס) עם כד קטן.

 


