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שעשועון « בדקו ולא מצאו
בדקו ולא מצאו, אלא פך אחד 
של שמן שהיה מונח בחותמו של 
כהן גדול, ולא היה בו, אלא 
להדליק יום אחד. נעשה נס, 
והדליקו ממנו שמונה ימים.

מצא בסביבון את המשפט 
שלמעלה. התחל מן האות ב' 

למעלה בצד ימין

איפה צריך לשים את החנוכייה?
במרכז השולחן בסלון – העיקר שכולם יוכלו לראות.  o

בפתח מול המזוזה, או ליד החלון, כדי לפרסם את הנס.  o
צריך לשים אותה במקום שלא רואים, כדי שלא יכבו.  o
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1. בה מדליקים.
2. אותם מדליקים.

3. אותם ניצחנו.
4. הם ניצחו.

5. אומרים אותו בכל חנוכה.

שעשועון « מימין לשמאל

עוד לפני שחג החנוכה בא כבר עומדת לה החנוכייה מוכנה. אנחנו 
עם אמא מתאמנים, מפשילים שרוולים ועוזרים להכין סופגניות 

טעימות, מתוקות וחמימות.
אנחנו אמנם "עוזרים" לאמא. אך למען האמת כמעט את הכל אמא 

מכינה לבד. היא מערבבת את הקמח במים, היא מוסיפה את שאר 
החומרים, והיא מטגנת בשמן עמוק, ומה אנחנו עושים?

לנו יש את התפקיד הכי מתוק! אנחנו עומדים הכן עם מזרק גדול. כל 
סופגנייה מוכנה, זוכה לקבל מאיתנו מנה גדושה של ריבה מתוקה. 

הריבה – זו המומחיות שלנו!
זה נכון:

אנחנו עומדים בפני חג של שמונה ימים. חג שיש בו את מצוות 
הדלקת הנרות ועוד הרבה מנהגים יפים ומאכלים טעימים.

אך מהי ה"ריבה" של החג? הרי את הריבה אנחנו יודעים ויכולים 
להוסיף.

ה"ריבה" של החג היא החוויה היצירתית שבה אנו לומדים. את הטעם 
המתוק אנו משיגים כאשר אנו חשים ומרגישים ואפילו יוצרים!

אם ניצור את הנלמד - החג יישאר בליבנו לעד.

חג החינוך היצירתי

אם פתרתם נכון, 

בדקו מה כתוב 

בטור המודגש, 

מלמעלה למטה:
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והשלימו את החנוכיה.שעשועון « מתחו קו ממספר למספר, 

באיזה גובה שמים את החנוכיה?
בדיוק בגובה העיניים של המדליק.  o

למעלה משלושה טפחים ולמטה מעשרה.  o
הכי גבוה שאפשר, כדי שלא יגיעו.  o
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למה מדליקים נר נוסף, 'שמש'?
כדי שלא להשתמש בנרות חנוכה עצמם.  o

כדי שיהיה יותר אור, כמו אור השמש.  o
כדי שנוכל לראות איפה החנוכייה נמצאת.  o

למה אסור להשתמש באור נרות חנוכה?
כי הנרות הודלקו לצורך מצווה ולא בשביל להשתמש.  o

כי ממילא הנרות לא עושים מספיק אור בשביל לקרוא.  o
כי אולי לא נדע להיזהר ונכבה את הנרות בטעות.  o

שעשועון «
כמה נרות

אתם יכולים
למצוא בציור?
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איך אנחנו זוכרים וחוגגים את הניצחון המופלא שאירע בחנוכה - 
ניצחון של מעטים מול רבים, וחלשים מול גיבורים?

איך אנחנו זוכרים וחוגגים את הניצחון באותה מלחמה קשה וארוכה, 
שנראתה בהתחלה כחסרת סיכויים?

האם על ידי יריות באוויר? על ידי קרבות חדשים? על ידי מסדרי כח 
וגבורה?

לא ולא. המצווה שנקבעה כדי לזכור ולחגוג את נס החנוכה הינה – 
הדלקת נרות, להוסיף אור בבית ובסביבה.

כי לנו יש נשק נדיר ורב עצמה.
אנחנו שייכים לצבא מוזר ובלתי רגיל. מבין כל הצבאות בעולם, 

אנחנו הצבא המיוחד ביותר.
אנחנו מוסיפים באור! מוסיפים במעשים טובים!

ובכח האור הזה נדחה הרבה הרבה חושך.

חג האורים

שעשועון «
להגיע אל בית המקדש!עזרו למכבים
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שעשועון «
אוריה ואורי 

ממהרים הביתה, 
לפני שיהיה 
חושך! עזרו 

להם למצוא את 
הדרך בתוך הנר.

ולצאת ממנה בשלום?להיכנס אל החנוכיה שעשועון « האם תוכלו 
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מה מברכים לפני שמדליקים את נרות חנוכה?
'להדליק נר חנוכה', 'שעשה ניסים לאבותינו', 'שהחינו וקימנו'.  o

'להדליק נר חנוכה', 'שעשה ניסים', וביום הראשון - 'שהחינו'.  o

'להדליק נר של יום טוב', 'שהחינו', 'הנרות הללו', 'מעוז צור'.  o

בערב שבת, מה מדליקים קודם?
קודם נרות חנוכה, ואחר כך נרות שבת.  o
קודם נרות שבת, ואחר כך נרות חנוכה.  o

קודם נר נשמה, ואחר כך נר של הבדלה.  o

למה המהדרים מדליקים בפתילות צמר ובשמן זית?
כי מצמר גפן הכי נוח להכין פתילות.  o

כי צמר גפן בלבד לא כשר לנר חנוכה.  o
כי ככה האור הוא הכי יפה, זך ונקי.  o

מה זה 'מוסיף והולך'?
שבכל יום מדליקים עוד נר.  o

שבלילה מסובבים סביבונים.  o
שבכל לילה מוסיפים עוד שמן.  o

מה זה 'לפרסם'?
'לפרסם' זה לגרום להרבה אנשים לדעת משהו. נכון?

 אז בואו נעשה תרגיל קטן. נניח שאנו רוצים לפרסם משהו.

נגיד שאנו רוצים לפרסם ירקן שמוכר אבטיח בשני שקלים.
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על אלו דרכי פרסום ניתן לחשוב?
________________________________________________________________
____________________________________________________________ ___

האם מומלץ לתלות שלט בגובה 10 מטר? למה לא?
________________________________________________________________
____________________________________________________________ ___

חכמי ישראל בחרו לפרסם את נס חנוכה על ידי הנרות. למה? מה 
יכולות להיות הסיבות לכך?

________________________________________________________________
____________________________________________________________ ___

איך הנרות מפרסמים את הנס?
________________________________________________________________
____________________________________________________________ ___

שטח עם נקודה – צבעו בסגול.שעשועון «
שטח עם ריבוע – צבעו בירוק.

שטח עם איקס – צבעו בצהוב.

מה קיבלתם?
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שעשועון «
מי מן החרבות 

יוצאת דופן?
מי מן המגינים 

יוצא דופן?
לכל סביבון יש 

בן זוג תואם.
מתחו קו בין 

התאומים

'חשמונאי' – מה זה?
אדם חשוב עם המון פנאי.  o

אדם שמוכר שמן זית.  o
ממשפחת מתתיהו.  o

מה מצאו החשמונאים בבית המקדש?
כד שמן קטן, חתום בחותמו של כהן גדול.  o

כד שמן קטן, שהיוונים פתחו אותו וטימאו אותו.  o
טבעת חותמת שאחשוורוש מסר להמן.  o
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אחרי הדלקת הנרות בערב, כולנו יושבים וטועמים 
מן הלביבות החמות שהכינה אמא. שלהבות האש 

הקטנות בחנוכיה, מרצדות בעליזות. גם הדוד 
והדודה שקפצו לביקור יושבים איתנו.

אנחנו מדברים על הרבה נושאים, אבל על נושא 
אחד אנחנו רק חושבים ולא מדברים. אנחנו 

מחכים שהנושא הזה יעלה מעצמו – "דמי 
חנוכה". הרי לא יפה לדרוש "דמי חנוכה" – נכון?

אך דעו, איזה פלא: ישנו סוג אחד של "דמי 
חנוכה" שאותו מותר לנו לבקש מההורים.

באלו דמי חנוכה מדובר?
מכיוון שההורים שלנו אוהבים אותנו, הם ישמחו 

למלא את הבקשה שלנו, אם זו תהיה בקשה 
טובה.

בנוסף לדמי החנוכה הרגילים, אנחנו יכולים 
לבקש מההורים שיעזרו לנו ללמוד כיצד ניתן 

להשתמש בכסף כדי לעזור לזולת ולגמול חסדים.
מ"דמי חנוכה" כאלו, באמת "נתעשר" כולנו.

חג חגיגי וחברתי

למה ההורים נותנים לילדים 'דמי חנוכה'?
כדי שהם ילכו לחנות, ויפסיקו לבלבל את במוח.  o

כי להורים יש כסף ואין להם מה לעשות בו.  o
כדי שגם הילדים ישמחו בחנוכה וילמדו להפריש לצדקה.  o
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שעשועון « אורי מחפש את הדרך אל דמי חנוכה
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שעשועון « צבעו לפי המספרים

שעשועון « איזה בלבול נורא

1 - צהוב.
2 - אדום.
3 - צהוב.
4 - אדום.
5 - צהוב.

מה קיבלתם?6 - לבן.

תראו מה קרה כאן – הכל התבלבל. חייבים לעשות סדר.

נסו לסדר את האותיות בכל מילה, כך שיצא משהו שקשור לחנוכה.

_________________ הרמון 
הבבלי _________________
מביך __________________
הכי נוח ________________
ביס בנו ________________
יפוג הנס _______________
__________________ תורן 
______________ נטוי  כסאו 
היותמת ________________

מדוע יין ________________
נמש __________________
סולך __________________
יהידות _________________
מורי שלי _______________
עולה מסין ______________
תולה הרלון _____________
מסופר סנה _____________
החנוך _________________
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שעשועון «
מילה מסתתרת

בכל משפט מסתתרת מילה הקשורה לחנוכה.
דוגמה:

אני אוהב לראות איך שסבי בונה סוכה.
המילה המסתתרת: סביבון.

אמא מדוע להן סימנת את המעיל?___________________________  .1
לא כל יום אפשר לראות נבל בדרך.___________________________  .2

הרוצה ללמוד יעיין בספר._________________________________  .3
כל המכוניות חנו כי הכביש היה חסום._________________________  .4
על הלוח שמו 'נאים', באמת קוראים לו משה.____________________  .5
החנות הזאת נמצאת בסוף גן יהושע.__________________________  .6
הקשיש נתמך בי וכך עברנו את הכביש.________________________  .7

מי יודע היכן זה כתוב: "ונתת דמי חנוכה בחג החנוכה"? - בבראשית, 
בשמות או בויקרא?...

מי יודע, היכן כתוב: "וסובבת סביבונים ואכלת מאכלים מטוגנים"? - אולי 
בבמדבר או בדברים?...

מי יודע היכן בתורה כתוב - שבחג החנוכה אוכלים מאכלי גבינה וכל טוב?
אתם צודקים, ה"פסוקים" הללו לא כתובים בשום מקום. המנהגים לא 
כתובים בתורה שבכתב, אלא רק בתורה שבעל-פה. הם הועברו אלינו 

במסורת של מאות שנים, מדור לדור.
חג החנוכה משאיר לנו מזכרת לכל השנה. כי חג החנוכה הוא חג כזה 

מדהים: חג שכולו מנהגי ישראל אהובים!
החוויות והמנהגים מזכירים לנו מסורות של דורות רבים: מפה מהודרת 

לכבוד שבת, נשיקה למזוזה, או גמילות חסד ונתינה. איך היו נראים החיים 
שלנו בלי כל אלו? 

לכן אנחנו מקדישים לשמירת המנהגים חיבה וחשיבות מיוחדים.
אנו זוכרים בחביבות רבה גם את קיום המנהגים ה"קטנים".

החג ומנהגיו
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למה אוכלים סופגניות בחנוכה?
כי הן מטוגנות בשמן, וזה מזכיר את נס פח השמן.  o

כי הסופגניות עגולות, כמו הנרות שמדליקים.  o
הן טעימות מאוד ויש להן המון ריבה.  o

בחוץ לארץ, במקום פ', כתובה על הסביבון האות ש'. למה?
כי בחוץ לארץ אומרים שהנס קרה 'שם', בארץ ישראל.  o

ראשי תיבות של 'נשיא גדול היה שמעון'.  o
שתי התשובות נכונות ויפות.  o

למה הילדים משחקים בסביבון בחנוכה?
מה יש, זה הרי משחק נחמד, אז למה לא לשחק בו?  o

כשיוני התקרב, החביאו את הספרים  והוציאו סביבונים למשחק.  o
כי בחנוכה אוכלים סופגניות ולביבות ומשחקים בסביבונים.  o

על הסביבון כתובות האותיות נ' ג' ה' פ'. מה זה?
האותיות הסופיות של 'אין חג כזה טוף'.  o

ראשי התיבות של 'נס גדול היה פה'.  o
סתם אותיות נחמדות, בלי משמעות.  o
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מתחו קו בין ה'תאומים'לכל כוכב יש בן זוג תואם מי מן החנוכיות יוצאת דופן?מי מן הסביבונים יוצא דופן?שעשועון «
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שעשועון 
« ציירו 

את האות 
החסרה 

בכל ריבוע 
וצבעו

במצוות הדלקת נרות חנוכה, יש זיכרון לנרות 
שהדליקו בבית המקדש, כאשר החשמונאים חנכו 

את מה שנהרס - מחדש.
לכן, מצווה זו מחזקת את הזיכרון ואת התקווה, 

שעוד מעט תבוא הגאולה.
סוף-סוף יבנה בית המקדש, בקדושה ובטהרה. שוב 

ידליקו הכהנים את המנורה המאירה.
כמו שהיה בימים ההם, כן יהיה במהרה בימינו, אמן!

בימים ההם – בזמן הזה
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לפי המספרים, והשלימו את הסביבוןשעשועון « לכו עם העיפרון מנקודה לנקודה,
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משחקים לחנוכה
"למצוא את כד השמן"  .1

מחביאים בחצר )או בבית, או בכיתה( קופסת נרות, או סביבון. 
מישהו צריך לחפש את הפריט שהוחבא ומישהו אחר מכוון אותו 

ברמזים, או חם-קר וכדומה.
"מיהו הסביבון המוצלח"  .2

עושים תחרות בין כולם מי יכול להסתובב )סביב עצמו, או בקפיצות( 
על רגל אחת הכי הרבה זמן, בלי ליפול ובלי להוריד את הרגל. 

"סביבון" שנפל – יוצא מהמשחק.
"היוונים באים"  .3

מציירים בגיר על הרצפה )או פורשים מגבות, או מסמנים בכל דרך 
אחרת( מספר "מערות" כמספר המשתתפים במשחק, פחות אחד. 

ממנים "צופה" להודיע כש"היוונים באים". כשנשמעת כשהצופה 
מכריז: "היוונים באים" ממהרים המשתתפים לתפוס "מערה" 

ו"להיכנס" אליה. מי שלא הצליח לתפוש מערה, תורו להיות "צופה".
"הצייר העיוור"  .4

לנסות לצייר מנורה בת תשעה קנים )עם השמש(, על לוח, או על דף 
גדול, בעיניים מכוסות.

"גיבורים ביד חלשים"  .5
המשתתף הראשון אומר מילה והבא אחריו צריך למצוא מיד מילה 

שתהיה ההיפך ממנה. אם הוא מצא, תורו להגיד מילה, והבא אחריו 
אומר את ההיפך. אם לא מצא, התור עובר הלאה. לדוגמה: "מסרק" 

– "פרוע". "סולם" – בור עמוק". "מגרש" – "כיתה". וכן הלאה.
"הרכבת מילים?"  .6

מנסים להרכיב כמה שיותר מילים מן האותיות של המילה 
"סופגנייה" )סוף, גן, יוסף וכדומה(. אסור להשתמש באותה האות 

פעמיים. זוכה מי שהצליח להרכיב הכי הרבה מילים.
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כדאי לצלם או להעתיק ולא לגזור את הדףשעשועון « מהפאזל הזה צריך לצאת כד



22



23




