
שלום לך,

התנדבת להשתתף בפעילות "בית מדליק" ואנחנו כאן כדי לעזור לך בהצלחת המפגש.

תוכל למצוא כאן מגוון מוצרים שיכולים לצקת תוכן וכיף למפגש, בהם:

פוסטר מאוייר – שאותו אנו ממליצים לתלות על דלת הכניסה לבית – שקע ותקע   .1

מברכים את הבאים בחג חנוכה שמח.

דף למשתמש עם טיפים והנחיות כלליות לנושאים הקשורים בפרויקט.  .2

סדר הברכות ושירון – אותם תוכלו להדפיס כמספר המשתתפים לקיום טקס הדלקת   .3

נרות, ושירה משותפת.

הצעות למשחקי היכרות נחמדים בין המשתתפים – גם למבוגרים וגם לילדים.  .4

חידון לילדים וחידון למבוגרים.  .5

הצעות ללימוד משותף וקליל בנושא חג החנוכה, למבוגרים ולילדים.  .6

המלצות לפעילות ילדים והורים לחנוכה באדיבות קבוצת הופ! כחלק ממיזם ״רגעי   .7

קסם". ניתן להדפיס ולחלק למשתתפים או לבצע יחד במהלך המפגש.

בהצלחה

מוצרים לשימוש המארח לפרויקט
בתים מדליקים / בתים מאירים



"בתים מדליקים" הינה פעילות חדשנית וייחודית, שיסודה בחנוכה ומטרתה ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין 
קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו.

הרעיון בקצרה: משפחה מארחת קבוצה רבגונית של אנשים, מדליקה נרות חנוכה, מקיימת הפעלה או תכנית סביב רעיון 
הקשור לחג, רעיונותיו, סיפוריו ומנהגיו, וכנהוג, גם מוגש כיבוד קל.

1.   כחודש לפני החג : 
לקבוע תאריך, שעה, מקום, ובעיקר את קהל היעד לו מיועד המפגש. בהתאם לאלו יש לקבוע נושא תוכני )מומלץ נושא   l

הקשור לערכי החג(. 

ביחידת התוכן ניתן להביא אורח מקומי עם סיפור מעניין, מנחה סדנה מקצועי בתחום התוכן שנקבע, מרצה בתחום, מפעיל   l
סדנת יצירה כלשהי וכד' וכמובן שגם המארחים יכולים למלא ערב עם תוכן וללא אנשים מבחוץ. 

תאום ציפיות: חשוב לעשות תיאום ציפיות עם המנחה החיצוני לגבי מסגרת הזמן, מספר המשתתפים הרצוי, גיל   l
המשתתפים וצרכים טכניים. 

פרטים נוספים שכדאי לבדוק מראש:   l

v  מספר משתתפים: לפי גודל הבית, קהל היעד ואופי הפעילות. 

v  הרשמה – חשובה על מנת להיערך כיאות, אך היא תלויה בדרך הפרסום )ראו בהמשך(.
צרכים טכניים ולוגיסטיים – בהתאם לסוג הפעילות ולמבנה הבית. חשוב לתאם עם המרצה/מנחה מראש ואף להזמינו   v
לבית לביקור קצר. יש לדאוג לדי כסאות ושולחנות, כלים בהתאם למזון שיוגש ואביזרים הנדרשים למנחה/מרצה, כגון 

מקרן, מסך, שולחנות יצירה וכד'. לברר אם יש צורך לרכוש מצרכים/ציוד יצירה וכד'. 

פרסום ושיווק:   l
מומלץ לפרסם  את הבית המארח כשבועיים-חודש לפני מועד האירוח, להזמין מספר חברים או קרובי משפחה ולבקשם   v

לפרסם עבורכם ואף להביא חברים שלהם שאינכם מכירים. ניתן לפרסם בפייסבוק, ברשתות וקבוצות חברתיות שונות, 
בפורומים ועוד. שלט על קיר הבית, פתק על לוח המודעות השכונתי או במקום העבודה הם רק חלק מן אפשרויות 

הפרסום. 

ניתן להשתמש בטופס רישום, להפנות לגוגל-דוקס וכמובן בדוא"ל, או בכל דרך אחרת.   v
לא לשכוח לסגור הרשמה לסדנה אחרי שעוברים את מספר המשתתפים האפשרי )כדאי לרשום כ-20% יותר כיוון   v

שתמיד יש ביטולים(. 

פעילות "בתים מדליקים" בית מארח 
מדריך למשתמש - בתים מדליקים/מאירים



2.   בוקר יום האירוע: 
לדאוג לחנוכייה, נרות ודפי טקס ההדלקה ולימוד.   l

לוודא הגעת המרצה / מנחה, לוודא שכל הציוד הנדרש נמצא ולוודא שיש שילוט הכוונה ברור וקריא מרכב נוסע.  l
מומלץ לשלוח תזכורת או להתקשר לנרשמים לתזכר ולוודא שיודעים איך להגיע.   l

3.   הנחיות והסברים למפגש הבית המארח: 
כדאי לפתוח את הפעילות בכמה מילים אישיות, לברך את השותפים להפקת האירוח ואת האורחים, ולהסביר את רעיון   l

הערב ומה עומד לקרות.

ניתן ורצוי לעשות סבב היכרות קצר בין המשתתפים.  )עד 10 דקות(  l

4.   פעילות "הבית המארח": 
הדלקת נרות חנוכה ברוב עם, לאחר חלוקת דפי טקס הדלקת הנרות, כמה שירי חנוכה ומומלץ ללמוד יחד כמה טקסטים   l

רלוונטיים לחג. 

לימוד מותאם למבוגרים / ילדים על חג החנוכה.  )20-30 דקות(  l

במידת האפשר – לקשר בכמה מילים בין נושא הערב לבין החג.   l

סדנה / הרצאה לפי התיאום מראש.   l
בסוף הפעילות רצוי שוב להודות לשותפים להפקת הערב, למנחה ולמארחים ולאורחים.   l

חברת החשמל חברה השנה לעמותת ניצנים לפרויקט "בתים מדליקים", והזמינה את עובדי החברה לארח אצלם בהתנדבות: 
"בית מדליק". פעילות זו הינה חלק מפעילות רחבה יותר שיוזמת החברה בחג החנוכה, חג האור, במטרה לחבר בתודעה 

הציבורית בין חנוכה אור וחשמל, ולהפוך את חג החנוכה לחגה של חברת החשמל. 

"בתים מדליקים" הינה פעילות חדשנית וייחודית, שעמותת ניצנים מובילה מזה מספר שנים במספר יישובים בארץ, ומטרתה 
ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו.

ניצנים מהווה רשת ארגונית לתכניות היישוביות המאוגדות בה ויוצרת שותפויות עם רשויות מוניציפליות המבקשות לטפח, 
לחזק ולקדם סדר יום יהודי-ישראלי ביישוב ולפתח קבוצות וקהילות בעלות מחויבות עמוקה לתרבות יהודית-ישראלית, על 

כלל גווניה וערכיה...

הרעיון לתכנית החלה בתכנית היישובית זיקה בגן יבנה, לפני עשר שנים, כיום הפעילות מתקיימת בעשרות רשויות נוספות. 

כל הפעילות, כולל ארגון והנחית התכנים במפגשים, נעשים על ידי מתנדבים תושבי המקום המתגייסים להוביל את הפעילות 
ברמה המקומית בלב מלא שמחה.

ערכים מרכזיים
בערבי המפגשים ובמגוון הפעולות של התכניות היישוביות באים לידי ביטוי מגוון ערכים יהודיים - ישראליים כגון: אחריות 

ומעורבות חברתית, קהילתיות, ערבות הדדית, גבורה, נתינה והתנדבות, הוספת האור והטוב בחיינו ועוד, וכל זאת תוך מפגש 
בלתי אמצעי עם תכני החג ומנהגיו.

מדריך למשתמש - המשך

חג אורים שמח !!!
צוות ניצנים וחברת החשמל.



"ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור, ַוְיִהי אֹור." ~ ספר בראשית, פרק א, פסוק ג׳  l

"ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹּחֶשְׁך ָראּו אֹור ָגּדֹול ֹיְשֵׁבי ְבֶּאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם" ~ ספר ישעיהו, פרק ט, פסוק א  l

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" ~ הבעל שם טוב  l

נּו ַמְדִליִקין, ַעל ַהִנִּסּים ְוַעל ַהִנְּפָלאֹות ְוַעל ַהְתּׁשּועֹות ְוַעל ַהִמְּלָחמֹות, ֶשָׁעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָּיִּמים ָהֵהם  "ַהֵנּרֹות ַהָלּלּו אָֽ  l
ַבְּזַמן ַהֶזּה"

"בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחרים... אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש   l
משרת האור." ~ בנימין זאב הרצל, המנורה

מה אפשר לעשות וללמוד מחג החנוכה? שכדי להתנגד לחושך צריך להדליק אור, אפילו נר קטן, כמה שאפשר להדליק.    l
גם נר קטן מאיר מעבר לעצמו." ~ אבשלום בן צבי

"מה הותירה המסורת ממלחמות החשמונאים? לא סמלי גבורה, ולא אביזרי מלחמה, אלא נר. חובת הדלקת נר בכל   l
בית היא כסמל לניצחוננו על כוחות החושך והרוע, כסמל לחובת איכות החיים שלאחר הניצחון. בחנוכה אנו חייבים 

להדליק נר בכל ערב, המוסיף והולך עד שמונה נרות. יותר אור פנימי אישי. יותר אור במשפחה. יותר גילוי אור 
באומה." ~ אריה בן גוריון, קיבוץ בית השיטה

''כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן'' ~ הרב ישראל סלנטר   l

"תמיד ידעת למצוא בי עוד קצת אור שממני נעלם נקודה טובה ועוד נקודה טובה" ~ שולי רנד  l

"כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן" ~ שרה לוי תנאי  l

"ובימינו כל עם ישראל יתאחד, יקום ויגאל" ~ מנשה רבינא   l

ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו ַהָּצֵמא ָלאֹור - ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו ָלאֹור ְוָיבֹוא!  l

"ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם - ַוְּיִהי אֹור!"  ~ אהרון זאב  l

"ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור, ַוְיִהי אֹור." ~ ספר בראשית, פרק א, פסוק ג׳  l

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר   l
את האור." ~ אהרון דוד גורדון

ציטוטים נבחרים לחג החנוכה, ללימוד והשראה



מבוגרים:
כסאות זזים – מסדרים את הכסאות בשני מעגלים שפונים זה אל זה, או בשתי שורות זו מול זו, או לחילופין מבקשים    .1

מהאנשים לנוע וכל פעם שאומרים 'פריז' לעצור ליד מישהו שלא מכירים. בכל סבב המנחה מציג שאלה אחת לשיחה 
קצרה בין הזוגות:

מה הדבר האהוב עליך בחנוכה?   l
מה הביא אותך הערב?   l

נקודת אור בחיים  l
מנהג מיוחד שלכם בחנוכה  l

2.   סבב במעגל – כל אחד אומר את שמו ומשתף איפה הוא מניח את החנוכיה שלו.

שאלות לקהל גדול, אם יושבים שירימו יד, אם עד 25 איש אפשר שיקחו צעד קדימה – למשל:  מי מעדיף סופגניות?   .3
מי לביבות? מי פעם ראשונה בבתים מדליקים? מי גר פה בשכונה?  מי מעדיף את החורף? 

מחלקים נרות צבעוניים מחפיסת נרות חנוכה. כל אחד עונה על שאלה לפי הצבע שיצא לו. למשל: מי שקיבל נר אדום   .4
יספר על "תחביב שלי", כחול: "החג האהוב עליי" וכד.

ילדים: 
היכרות – עם סמרטפונים / פנסים / סטיקלייטים  .1

שואלים שאלות ומי שהתשובה שלו היא כן מדליק את האור/מרים את הסטיקלייט  
מי אוהב את חנוכה?   l

מי אוהב לביבות?   l
מי אוהב סופגניות?   l

מי מכיר לפחות 3 שירי חנוכה?   l
מי נוסע לחופשה בחג?   l

וכד'.. 
אפשר לשלב שאלות פתוחות כמו מה אתה הכי אוהב לעשות בחג? 

עומדים במעגל, וזורקים כדור מאחד לשני. מי שקיבל את הכדור צריך להגיד את שמו ודבר אחד שהוא אוהב בחג. לאחר   .2
מכן הוא זורק למישהו אחר שלא קיבל את הכדור. 

במעגל כל אחד מציג את שמו ודבר אחד שקשור לחנוכה ומתחיל באות הראשונה של שמו.   .3

משחקי היכרות למבוגרים וילדים – הצעות
בתים מדליקים/מאירים



* ניתן לבחור חלק מהפעילויות לפי הבנתכם ומצב הקהל. כדאי לציין מראש שהערב הינו פרויקט של חברת החשמל 
בחג החנוכה. 

נזמין את הילדים לשיר אתנו את השיר 'באנו חושך לגרש'. )אפשר גם בשני קולות(.  .1

שיח בקבוצה    .2
מי מפחד מהחושך?   l  

איך אתם מגרשים את האור?   l  
מה האור הקטן שלך? תכונה חיובית שלך ?   l  

איך כולנו אור איתן? תן דוגמא למשהו שיותר טוב לעשות ביחד ולא לבד.   l  

מבקשים מהילדים לציין דרכים שונות ליצירת אור.   .3
שואלים אותם – מה עוד נותן לנו החשמל מלבד אור?   

איך אנחנו מרגישים כשאין חשמל? מה חסר לנו? מהי התחושה בחושך?   

חידון לחנוכה – שאלות של כן ולא. אפשר לחלק סטיקלייטים/נרות ולבקש מהילדים להרים אותם כל פעם שהתשובה   .4
היא כן. 

אופציה שניה היא לתת לכל ילד שלט של 'כן' ושלט של 'לא' ושירים כל פעם את התשובה. 
אם אין אפשרות לעזרים אלו – לבקש מהם להגיד את התשובה בקול.

שאלות: 
החשמונאים הגיעו מאזור מכבים              .1

בחנוכה נהוג לאכול מצות                        .2
מקור השם הוא 'חנו בכ"ה בכסלו'             .3
חנוכה מכונה 'חג האורים'                        .4
חג החנוכה נמשך 5 ימים                        .5
נס פח השמן התרחש בל"ג בעומר            .6
בחנוכה מדליקים 44 נרות                       .7

לחנוכיה יש 7 קנים         .8
השמש מדליק את שאר הנרות                 .9
בחג החנוכה נהוג לאכול לביבות               .10

כן
לא
כן
כן

לא
לא
כן

לא
כן
כן

דף לימוד לילדים
בתים מדליקים/מאירים



*ניתן לבחור חלק מהטקסטים/שאלות לפי הבנתכם ומצב הקהל. כדאי לציין מראש שהערב הינו פרויקט של חברת 
החשמל בחג החנוכה. 

מחלוקת בית שמאי ובית הלל

בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן 
ואילך פוחת והולך

בית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך 
מוסיף והולך

האם אתה מזדהה יותר עם דרכם של בית   l
שמאי או בית הלל? 

מה היא המשמעות של להפחית או להוסיף   l
אור? מה עדיף? 

איך אנחנו יכולים בחיינו להוסיף אור מיום   l
ליום? 

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על 
האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר 

את האור." 
א.ד. גורדון

האם אתם מסכימים עם א.ד. גורדון?  l
האם נכון לזנוח את המלחמה בדברים   l

חשוכים בחיינו ורק להתרכז בהגברת האור?
תנו דוגמא מהחיים שלכם בה פעלתם   l

בדרך הזו. 

אנו נושאים לפידים
מילים: אהרון זאב
לחן: מרדכי זעירא

ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים
ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים.

זֹוְרִחים ַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו
ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו
ַהָּצֵמא ָלאֹור -

ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו
ָלאֹור ְוָיבֹוא!

למנחה: 
חלק את השיר למשתתפים או כתוב אותו על 

דף גדול וקריא. 

בקש מהמשתתפים לציין את הסוגים/ביטויים   l
השונים של אור המופיעים בשיר

האם יש הבדלים בין סוגי האור? לאיזה סוג   l
אנחנו מתחברים יותר? 

ציינו צורות שונות של יצירת אור )להגיע גם   l
לחשמל(

איך אנחנו מרגישים כשאין חשמל? כשאנחנו   l
בחושך? 

מה נותן לנו החשמל מלבד אור?   l

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָר ָעִלינּו,
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו.

דף לימוד למבוגרים - למנחה
בתים מדליקים/מאירים

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם -
ַוְּיִהי אֹור! 



מחלוקת בית שמאי ובית הלל
בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך 

פוחת והולך

בית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך 
מוסיף והולך

"לא יהיה ניצחון של האור על 
החושך כל עוד לא נעמוד על 

האמת הפשוטה, שבמקום 
להילחם בחושך, עלינו להגביר 

את האור." 
א.ד. גורדון

אנו נושאים לפידים
מילים: אהרון זאב
לחן: מרדכי זעירא

ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים
ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים.

זֹוְרִחים ַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו
ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו
ַהָּצֵמא ָלאֹור -

ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו
ָלאֹור ְוָיבֹוא!

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָר ָעִלינּו,
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו.

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם -
ַוְּיִהי אֹור! 

דף לימוד למבוגרים
בתים מדליקים/מאירים



שאלות
כמה בנים היו למתתיהו ומה היו שמותיהם?  . 1

? 2 . כמה נרות בסה"כ מדליקים בחנוכה (כולל השמש)
ציין שמות שתי נשים מפורסמות הקשורות לחג החנוכה.  . 3

, מי האנשים? שני אנשים קראו : "מי לה' אלי". (האחד מהתורה והשני קשור לחנוכה)  . 4
? מהו הביטוי 'זאת חנוכה'  . 5

מהו שמו של הצמח המסמל את גבורת המכבים?  . 6
מדוע בלהבה יש צבעים שונים?  . 7

? 8 . על מי נאמר: "אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד"
באיזו תקופה היסטורית אירע מרד החשמונאים?  . 9

מתי החל מרד המכבים?  . 10

מי מהאחים נבחר למנהיג לאחר שיהודה המכבי נהרג בקרב?  . 11

כמה שנים נמשכה מלכות בית חשמונאי?  . 12

? 13 . מי כתב את ספר מכבים (בו מסופר סיפור מרד החשמונאים)

מה פירוש המילה כסלו?  . 14

מדוע פרץ מרד החשמונאים?  . 15

מהי החקרא?  . 16

מהם שלוש הסיבות לכך שאנו חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים?  . 17

מהם שלוש המשמעויות של השם חנוכה?  . 18

מה היה שם המצביא היווני שכבש את ארץ ישראל?  . 19

20 .  איזו מסגרת שלטונית מיוחדת הנהיג אלכסנדר הגדול בארצות שכבש שלא היתה מקובלת עד ימיו?

21 . מה היו שלוש הגזירות המרכזיות של היוונים על היהודים?

חידון למבוגרים
בתים מדליקים/מאירים



תשובות
חמישה בנים: יהודה, שמעון, אלעזר, יוחנן ויהונתן.  .1

44 נרות  .2

א. יהודית שהרגה את השר היוני. ב. חנה ושבעת בניה שנהרגו על קידוש השם בפקודת אנטיוכוס.  .3

מתתיהו ומשה בחטא העגל.  .4

כינוי ליום האחרון של חנוכה בו קוראים קטע מהתורה המתחיל במילים: "זאת חנוכת המזבח".  .5

דם המכבים  .6

משום שיש בה אזורים בעלי טמפרטורה שונה )באזור החיצוני של הלהבה הצבע הוא כחול בהיר ושם הלהבה היא החמה   .7
ביותר. ככל שמתקרבים למרכז הלהבה הטמפרטורה יורדת מה שמתבטא בצבעים חצים יותר: צהוב, כתום ולבסוף אדום.

נרות החנוכה  .8

תקופת בית המקדש השני  .9

167 לפני הספירה  .10

יהונתן  .11

115 שנים. ראשיתה בשנת 152 לפנה"ס עם הכתרתו של יונתן, בנו של מתתיהו, כשליט חסות וסיומה בשנת 37 לפנה"ס   .12
עם מותו של אנטיגונוס השני.

לא ידוע. הספר הינו אחד מהספרים החיצונים שלא נכנס לתנ"ך. נדמה כי ספר מקבים א' נכתב ע"י מחבר שהכיר את   .13
ארץ ישראל וכתבו בעברית, בעוד ספר מקבים ב' נכתב ככל הנראה במצרים בשפה היוונית. 

ישנם שלושה פירושים לשמו של החודש: א. בשפה הערבית משמעו אח-תנור, על שם האח שמבעירים בבתים בתקופת   .14
החורף. ב. "כסל" מילה מהשפה האשורית שמשמעותה – קשת – כמו מזל החודש. ג. מהמילה "כסל" שפירושו - "בקשת 

הלב" – במשמעות של בקשה לירידת גשמים.

היוונים הציבו את פסל זאוס בבית המקדש  .15

מצודת החקרא הייתה מצודה בירושלים, שנבנתה על ידי המלך אנטיוכוס ושימשה כמעוז של הסלאוקים ותומכיהם   .16
המתייוונים במהלך מרד החשמונאים. יום חורבנה היה ליום חג יהודי למשך שנים הרבה מאחר והוא סימל את החלת 

הריבונות החשמונאית על ירושלים כולה ועל ארץ ישראל.

א. בתקופה בה היו המכבים בהרים ובמערות לא הצליחו לחגוג את חג הסוכות שנמשך שמונה ימים ובימי החנוכה עשו   .17
מעין "השלמה" שלו. ב. פך השמן הספיק להדליק את המנורה בבית המקדש במשך שמונה ימים. ג. זה הזמן בו חגג 

שלמה המלך בהקימו את המקדש: שבעה ימים וביום השמיני עצרת.

א. מהשורש "חנך" – מלשון חנוכת המזבח. ב . "חנוכה" ראשי תיבות של: ח'8- נ' –נרות ו –והלכה כ-כבית ה- הלל. ג. כי   .18
בתאריך כה' )כסלו( חנו החשמונאים מאויביהם.

אלכסנדר מוקדון, מכונה אלכסנדר הגדול, כבש את ארץ ישראל. למעשה, הוא כבש באותה תקופה במסע כיבושים   .19
מזהיר את רוב העולם המיושב של פעם, באירופה, אפריקה ואסיה.

אלכסנדר מוקדון דגל בשיטה של מתן שלטון אוטונומי בכל מקום שאליו הגיע. הוא העדיף את המשך הניהול הפנימי, כפי   .20
שהיה קודם לכן, אולם בתנאי שהמסים יועברו לשלטון המרכזי באיזור – במקרה זה בסוריה.

אסור לשמור את השבת, לקיים את מצוות ברית המילה ולקדש את החודש.  .21

חידון למבוגרים - המשך



שאלות
לזכר איזה מרד מציינים את חנוכה?  .1

מה שם היישוב שבו החל מרד החשמונאים?  .2
במי מרדו החשמונאים?  .3

כיצד קראו למנהיג המרד?  .4
מה משמעות האותיות על הסביבון?  .5

מהם 'דמי חנוכה'?  .6
מהי המצווה העיקרית בחנוכה?  .7

לזכר איזה נס מדליקים נרות חנוכה?  .8
מהם מאכלי החג הנפוצים ביותר?  .9

מדוע מכינים בחג החנוכה סופגניות ולביבות?  .10
שם נוסף לחג החנוכה הוא...  .11

מי היה יהודה המכבי?  .12
מה פירוש הביטוי "הוסיף שמן למדורה"?  .13

באיזה שמן משתמשים בחנוכית שמן?  .14
מה יקרה אם נשפוך מעט מים לתוך כוס שמן?  .15

מהם מתיוונים?  .16
כמה קנים יש בחנוכיה )לא כולל השמש(?  .17

לפי ההלכה מה המטרה המרכזית להדלקת נרות   .18
חנוכה?

מהי הברכה השלישית שמברכים בהדלקת הנרות ביום   .19
הראשון של חנוכה?

20.   כמה נרות מדליקים בכל יום מימי החנוכה?

חידון לילדים
בתים מדליקים/מאירים

תשובות
מרד החשמונאים  .1

מודיעין  .2
ביוונים  .3

מתתיהו החשמונאי שהיה כהן גדול  .4
נס גדול היה פה  .5

דמי כיס שמחלקים לילדים בחג החנוכה  .6
הדלקת נר חנוכה בכל ערב מערבי החנוכה  .7

נס פך השמן  .8
סופגניות, לביבות, מאכלי חלב  .9

זכר לנס פך השמן  .10
חג האּורים  .11

מנהיג יהודי שעמד בראש הכוח היהודי במרד   .12
החשמונאים

החמיר את המצב  .13
שמן זית  .14

השמן יצוף מעל המים  .15
יהודים שאימצו את התרבות ההלניסטית )היוונית(  .16

שמונה  .17
לפרסם את נס החנוכה  .18

"שהחיינו וקיימו והגיענו לזמן הזה".  .19
ביום הראשון מדליקים נר אחד ובכל יום מוסיפים נר אחד   .20

עד שביום האחרון מדליקים שמונה נרות






