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1) 

, ַהֵנרֹות ְסכּום ַמהּו

ַמְדִליִקים  ְבְשמֹוָנה שֶׁ

 ?ֲחנּוָכה ֵלילֹות

2) 

, ַהֵנרֹות ְסכּום ַמהּו

ַמְדִליִקים  ַבַיִמים שֶׁ

 ?זּוִגִיים ַהִבְלִתי

3) 

 ? ַבֲחנּוָכה אֹוְכִלים ַמה

4) 

 ִמְסַתְתרֹות ִמיִלים ֵאלּו

 פ.  ה.  ג.  נ – מאחורי

? 

5) 

 ַחג ךְ ַש ְמ נִ  ָיִמים ָכָמה

 ?ַהֲחנּוָכה

6 ) 

ל ָבַניו ֲחֵמֵשת ֵהם ִמי  שֶׁ

 ?ַמִתיְתָיהּו

7 ) 

ת ְלַהִניחַ  ָנהּוג ֵהיָכן  אֶׁ

ת ַהֲחנּוִכָיה קֶׁ  ?ַהדֹולֶׁ

8 ) 

 ?ֲחנּוָכה ְדֵמי ְמַקֵבל ִמי



 smadarbartov.com                    מרכז שפה סמדר ברטוב

 

 
2 

9 ) 

ל ַתְפִקידוֹ  ַמה  שֶׁ

 ?ַהָשָמש

10) 

 :אֹוְמִרים ִמי ַעל

ָלא"  "?ִבְלַבד ִלְראֹוָתם אֶׁ

11 ) 

 ?ָגְלִגילֹון זֶׁה ַמה

12 ) 

ת ָהָרג ִמי  ?ַהִפיל אֶׁ

13 ) 

 ִנְלַחמּו, ָשִנים ָכָמה

 ַעד, ַבְיָווִנים ַהָחְשמֹוָנִאים

ִהְצִליחּו  ?אֹוָתם ְלַנֵצחַ  שֶׁ

14 ) 

ש ְבֵאיזֶׁה , ִעְבִרי חֹודֶׁ

ת חֹוְגִגים  ַחג אֶׁ

 ?ַהֲחנּוָכה

15 ) 

  – ַהֵשם ְמקֹור ַמה

 "?ֲחנּוָכה"

16 ) 

 ַעל ָגַזר ַאְנִטיֹוכּוס

 ְלֱאכֹול ַהְיהּוִדים

._______ 
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17 ) 

, ַאְנִטיֹוכּוס ִבְגֵזירֹות

, ַלְיהּוִדים ָהָיה ָאסּור

 _______. ִלְלמֹוד

18) 

 ַהָצָבא ְמָפֵקד ָהָיה ִמי

ִנְלַחם, ַהְיהּוִדי  שֶׁ

 ?אֹוָתם ְוִניֵצחַ  ַבְיָווִנים

19 ) 

 ַהְיָווִני ַהָשִליט ָהָיה ִמי

ץ רֶׁ  ?ִיְשָרֵאל ְבאֶׁ

20 ) 

ָבה ַהִעיר ֵשם ַמה  שֶׁ

ד ִהְתִחיל רֶׁ  ?ַהמֶׁ

21 ) 

 ִבְזָמן ְבַחיֹות ֵנֱעְזרּו ַהְיַווִנים

 ?ַחיֹות ֵאלּו. ִמְלָחָמה

22 ) 

 ַהלֹוָחִמים ָבנּו ַמה

, ַהִמְקָדש ְבֵבית ַהְיהּוִדים

ִטיַהרּו ַאֲחֵרי  ?אֹותוֹ  שֶׁ

23 ) 

 ַבִעיר ָהָיה ַהִמְקָדש ֵבית

. ________ 

24) 

 נֹוָלד ַהָמַכִבי ְיהּוָדה 

 ________. בּושיִ בַ 
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25 ) 

 ַבֲחנּוִכָיה ֵיש ֹותֵנר ָכָמה

 ?ַהְשִמיִני ַביֹום

26 ) 

 ַעל ַכתּוב ַמה

 ?"לְבחּו ַהְסִביבֹוִנים

27 ) 

 צֹוֵחֵקת! ֵיש ִלי ֲחנּוִכָיה

 ____!הַ  ָבה

28 ) 

  ְלךָ  ְישּוַעִתי צּור ָמעֹוז

 ֵבית ִתיכֹון_____  ______, 

 ____._____   ְוָשם ְתִפיַלִתי

29 ) 

חֹוֵלל ַהָקָטן ִמי ת שֶׁ  אֶׁ

 ?ַהָגדֹול ַהֵנס

30 ) 

 ֵנס ִנְמָשך ָיִמים ָכָמה

 ?ַהֲחנּוָכה

31 ) 

 ֵנס ָקָרה ֵאיֹפה

 ?ַהֲחנּוָכה

32 ) 

 ִמְסַתֵתר ִמְשָפט ֵאיזֶׁה

 ? י"  ב כ מ – ְמַאחֹוֵרי
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 תשובות למשחק הסביבון

 
 

 נרות. 44 (1

 נרות. 20 (2

 סופגניות ולביבות. (3

 נס גדול היה פה. (4

 ימים 8 (5

יהודה, יונתן, יוחנן,  (6

 אלעזר, שמעון

 על אדן החלון. (7

 הילדים. (8

את הנרות להדליק  (9

 בחנוכיה.

 על הנרות בחנוכיה. (10

 סביבון. (11

 אלעזר. (12

 שלוש שנים. (13

 כסלו. (14

חנוכת המזבח בבית  (15

 המקדש.

 

 

 

 חזיר. (16

 תורה. (17

 יהודה המקבי. (18

 אנטיוכוס אפיפנס. (19

 מודיעין. (20

 פילים וסוסים. (21

 מזבח חדש. (22

 ירושלים. (23

 מודיעים. (24

 שמונה נרות ושמש. (25

 נ. ג. ה. ש. (26

 אש. (27

נאה לשבח. תודה  (28

 נזבח.

 פך השמן. (29

 ימים. 8 (30

 בבית המקדש. (31

 מי כמוך באלים ה'. (32
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הוראות 

למשחק 

 הסביבון
 

 חלקי המשחק

 קלפי שאלות 

 דף תשובות 

 סביבון 

 איך משחקים:

  מנו משהו שיהיה

אחראי על בדיקת 

התשובות והפקידו 

בידיו את דף 

 התשובות.

  חלקו את הקלפים

לארבע ערימות, לפי 

 האותיות שעל גבם.

   הניחו את הערימות

כך שיראו את 

 האותיות נ, ג, ה, פ.

  משתתף בתורו, כל

מסובב את הסביבון 

ולוקח קלף שאלה 

לפי האות שהראה 

 הסביבון.

  הצליח משתתף שלא

, השאלה לענות

 עוברת לבא אחריו.

  סיום המשחק עם

 סיום הקלפים.

  זוכה כל מי שסיים

את המשחק כשהוא 

יודע קצת יותר על 

 חנוכה!

 

 

 


