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א. חג החנוכה
1. סביבון

(כל קבוצה מסובבת סביבון ובהתאם לאות שיוצאת, המורה שואלת שאלה)

נ - נחשו מי אני?

� אם תסתכלו בי פנימה תמצאו אותי - אדומה, מתוקה ומשמינה.  (ריבה)

� בשיר מכנים אותי רשע, כשבסך הכול רציתי לשלוט ביהודים ביד רמה.  (אנטיוכוס)

נלחמנו בהמונינו עם היהודים ואף על פי שמספרם היה קטן, אנחנו הובסנו וחזרנו ליוון.  (יוונים)  �

אני אב משפחה למופת, בגזירות נלחמתי ביתר שאת, ולמרות שזה סיכן את חיי - קראתי "מי לה' אלי".   �
(מתתיהו)

אני לב ליבו של העם היהודי במרכז ירושלים. וכשהיוונים להתנכל לעם רצו, הם קודם כל אותי הרסו   �
ואת האור שבי טימאו. (בית המקדש)

נלחמנו ביוונים והפכנו לגיבורים. על שמנו נקראות קבוצות כדורגל וכדורסל שמתחרים. (מכבים)  �

אני מפקד גיבור על העם היהודי אשמור. (יהודה המכבי)  �

� בשבילו "ניצחון מוחץ" לא הייתה סתם סיסמא... (אלעזר)

� אמבטיית שמן אומנם הייתה פינוק במאות הקדומות, אך אנחנו לזה עדיין זוכות. (סופגניות)

� נותרתי יחיד עזוב וגלמוד, בפינה נידחת אפילה ומוזנחת, חיכיתי לנס הניצחון המיוחל, בכדי שאת האור 
להחזיר אוכל. (פך השמן)

� אני חג במעגלים סביב אותיות והימורים. (סביבון)

� אני דקיק ומדליק. (נר חנוכה)

ג - גבּורה מתקופות שונות:

� על שמו הוקם היישוב "יד מרדכי"

גבורתו באה לידי ביטוי   

בשואה הנוראה  

בתקופת מלחמת העולם השנייה.  (מרדכי אנילביץ)  

פעולות
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� נולדה בהונגריה,

ועלתה לישראל   

צנחנית גיבורה  

שאותה נהלל. (חנה סנש)  

� כוחו היה רב

וכך גם שערותיו  

הצרה היא  

שכשנעלמו השערות -  

נעלמו גם הכוחות.  

הושיע את ישראל מיד פלישתים  

וגבורתו הייתה לפלא בעיני רבים.  (שמשון הגיבור)  

� עבודתו אומנם הייתה שנויה במחלוקת,

אך בזכותו ובזכות עקשנותו  

אנו, כיום, זוכים ומדברים  

בשפת היהודים. (אליעזר בן-יהודה)  

� פירוש שמו בעברית הוא: בן כוכב

חי לאחר המכבים  

אך גבורתו מזכירה במקצת  

את סיפור החשמונאים. (בר כוכבא)  

� בתפקידו - היה הוא הראשון שכיהן...

כונה גם "הזקן". בנגב הרבה לבקר  

ועמד על הראש בשדה בוקר. (דוד בן גוריון)  

השמים לא היו הגבול בשבילו  �

ראשון בחלל היה מבני עמו  

סיפר על היותו יהודי בגאווה רבה  

אך לצערנו נספה בדרך חזרה. (אילן רמון)  
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ה - שאלת הוא והיא לחנוכה:

� הוא מאיר והיא מאירה. (נר ונורה)

� הוא משמש לטיגון והיא צריכה דיאטה. (שמן ושמנה)

� הוא ההפך מחושך והיא שם של ילדה. (אור ואורה)

� הוא איבר חשוב בגוף שבלעדיו אי אפשר לחיות והיא מאכל חנוכה מטוגן בשמן. (לב ולביבה)

� הוא משמש להתנעת המכונית והיא מילה נרדפת לשריפה. (דלק ודליקה)

� הוא ירק גינה כתום והיא מילה נרדפת לאיסור

  (רמז: אנטיוכוס הטיל אותה על היהודים. (גזר וגזירה)

� הוא רך ומלא בחֹוִרים והיא רכה ומלאה בשמן. (ספוג וסופגניה)

� הוא שם משפחה של מלחין ומשורר גדול שנפטר השנה 

  והיא כלי חשוב שהאיר בבית המקדש. (מנור ומנורה)

נושאים  על  היוצא היא שואלת שאלה מרשימת שאלות ממוספרת  ולפי המספר  קוביה  זורקת  (הקבוצה 

הקשורים לחנוכה)

פ - פור:

� מה פירוש המילים הבאות:  .1

כרכר, פרפרה דרייעדל, גלגלון, חזרזר, סבסב?  

סביבון - הרחבה: הסביבון נולד לפני יותר מ-1000 שנים, אבל רק לפני 70 שנה ניתן לו שם בעברית.   

לפני שהמציאו את השם "סביבון", הוא נקרא בשמות הנ"ל).

� מי המציא את השם סביבון?  

הסופר ישעיה זילברבוש א. 

דוד בן גוריון ב. 

איתמר בן אב"י ג. 

תשובות א ו-ג נכונות ד. 

      (ד - הרחבה: שני האנשים טוענים כי הם המציאו את השם).

� מדוע משחקים בסביבון בחנוכה?  

המכבים הסתובבו סחור סחור, כמו הסביבון, עד שמצאו את פך השמן. א. 

הסביבון מסמל את חיפוש הזהות העצמית של האדם בעצמו. ב. 

היוונים אסרו ללמוד תורה, והיהודים ישבו ולמדו תורה בעל פה. כדי שהיוונים לא יגלו שהם  ג. 

לומדים בסתר היו התלמידים מחזיקים בידיהם את הסביבונים לשם הסוואה.  (ג)
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� משחק הסביבון ידוע כבר מימי...  

התנ"ך. א. 

התקופה המוסלמית. ב. 

הרומאים.   (ג) ג. 

� מהו ההבדל בין סביבון של ארץ-ישראל לבין סביבון של חוץ לארץ?  

(בארץ-ישראל - האות ש' מתחלפת לפ'. במקום "נס גדול היה שם" - "נס גדול היה פה")

� בנו של מתתיהו שהפך למפקד:  .2

אלעזר        גירסה קלה: א.   אור  א. 

יהודה              ב.    יהודה   ב. 

שמעון                                ג.     שרגא ג. 

יוחנן                                  ד.     שמעון       (יהודה) ד. 

� כמה בנים היו למתתיהו?  

(5 - יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן) 

� המילה מכב"י היא ראשי תיבות של המילים: (מי כמוך באלים ה').  

� כיצד מת אלעזר, בנו של מתתיהו?  

הוא מת מזקנה א. 

הוא נמחץ תחת הפיל שאתו דקר בבטנו ב. 

הוא החליק על השמן שנשפך במקדש ג. 

הצלם נפל עליו.  (ב) ד. 

� כיצד הצליחו יהודה המכבי ואנשיו לנצח את היוונים בקרבות?  

יהודה המכבי הצליח להפתיע את היוונים א. 

ליהודה המכבי היה צבא נאמן ב. 

נס ג. 

כל התשובות נכונות  (ד) ד. 
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� בית חשמונאי היו...  

כהנים א. 

מלכים ב. 

לוויים ג. 

ישראלים פשוטים     (א) ד. 

� שם פרח שצבעו אדום הנושא את כינוי משפחת החשמונאים    (דם המכבים)  

� למה אוכלים לביבות בחנוכה?  .3

המאבק של המכבים היה על הלב היהודי ומכאן השם - לביבה. א. 

המכבים נהגו לאכול לביבות מתפו"א שאספו בשדות הקרב. ב. 

הלביבה מטוגנת בשמן ומזכירה את נס פח השמן. ג. 

איננו יודעים מהו הטעם או המקור למנהג זה.  (ג) ד. 

� שם נוסף ל"חנוכה"?  (חג האורים)  

� מדוע חגגו המכבים את החג שמונה ימים?  

כי הם מצאו בבית המקדש שמן לשמונה ימים בדיוק. א. 

כי בשם "חשמונאים" מסתתרת המילה. ב. 

כי הם רצו לחוג את החג כפי שחגגו את חג הסוכות שקדם לו.  ג. 

כי לברית מילה יש לחכות שמונה ימים לאחר הלידה.   ד. 

(ג - הרחבה: האגדה מספרת כי בפך השמן שמצאו המכבים היה שמן ליום אחד בלבד ובדרך נס 
הוא הספיק לשמונה ימים).

המכבים חגגו את חנוכה במשך שמונה ימים כי הם רצו לחוג את החג כפי שחגגו את חג הסוכות   

שקדם לו. בספר המכבים א בתחילת פרק י מסופר: "...וביום אשר טומא המקדש בידי נוכרים, 

ביום ההוא היה טיהור המקדש בעשרים וחמישה בחודש ההוא הוא כסליו. ויחוגו את שמונת 

בהרים  הסוכות  בחג  מה  זמן  לפני  [רעתם]  רעותם  את  בזוכרם  הסוכות  כחג  בשמחה  הימים 

ובמערות כחיות השדה".

(מאז ניתנו למספר ימי החג עוד פירושים רבים.)  
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� מה מקור השם חנוכה?  

המילה חנוכה מורכבת משתי מילים: חנו-כה. המכבים נלחמו עד יום כה (בכסליו) ובו נחו =  א. 

חנו.

המילה מתחילה באות ח שבגימטריה שווה 8 לזכר נס שמונת הימים. ב. 

על שם חנוכת בית המקדש. ג. 

תשובות א ו-ג נכונות.  (ד) ד. 

� שתי אותיות הקשורות לחג, שסכומן בגימטריה הוא 110.  

נס. א. 

פך. ב. 

דם. ג. 

ד.  נר.     (א)

� על מה היו גזירות אנטיוכוס?  (גזירות דת היהדות: מילה, שבת וקידוש החודש)  .4

� הטנקים של היוונים היו:  

סוסים א. 

זברות ב. 

פילים ג. 

חזירי בר     (ג) ד. 

� באיזו עוד תקופה נרדפו היהודים רדיפה דתית?  

(גירוש ספרד - הרחבה: הרדיפות המפורסמות ביותר הן הרדיפות שרדפה הכנסייה הנוצרית את   

יהודי ספרד באמצע המאה ה-15 לספירה. רבים מיהודי ספרד נאלצו לקבל על עצמם את הנצרות 

כלפי חוץ, והמשיכו לקיים את מצוות היהדות בסתר - האנוסים.

הכיפורים,  ביום  מתפללים  שאנו  התפילה  מספרד.  היהודים  בגירוש  הסתיימו  הללו  הרדיפות   

תפילת "כל נדרי", היא תפילה לשם התרת נדריהם של היהודים שנאלצו להישבע לנצרות).

5.   � כיצד מניחים את החנוכייה ומדוע? (כלפי חוץ - בכדי לפרסם את הנס שבעיקבותיו אנו מדליקים את 
החנוכייה וחוגגים את חנוכה).
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� מה שרים אחרי הדלקת הנרות?   ("מעוז צור ישועתי")  

� שני שירים עם המילה לביבה  .6

� שני שירים עם המילה סביבון  

� שני שירים עם המילה אור  

� שני שירים עם המילה נס  

 www.mibereshit.org (ע"ר) באדיבות "מבראשית", תנועה חברתית רוחנית

2. בינגו
כל משתתף מקבל כרטיס שמחולק ל-9 ריבועים שעליו כתובים מושגים או ניבים הקשורים לחנוכה.

המנחה שואל שאלות. מי שהתשובה נמצאת בכרטיסו מסמן את ריבוע המילה.

המטרה:

לסמן את כל המילים בכרטיס.

המנצח:

מי שמילא ראשון את כל כרטיסו.

3. שש בריבוע

לוח המשחק:

מלבן ארוך ועליו 6 ריבועים.

מופיע  פתגם  כל  מאחורי  משותפת.  מילה  להם  שיש  פתגמים   6 סקוטש)  (בעזרת  מצמידים  הריבועים  על 

הניקוד שמקבל הפותר. את הפתגמים מחליפים אחרי כל משחק.

מהלך המשחק:

� הקבוצה מתחלקת לשתיים.

� נציג מכל קבוצה יושב כשגבו אל הלוח.

� מצמידים את הפתגמים והמנחה מכריז על המילה המשותפת.

� החניך מתבקש לומר תוך זמן קצוב את כל הביטויים שהוא מכיר עם המילה הזו.

� כל ביטוי מזכה בנקודות.

לזהות  מצליח  היוצא  ואם  פנטומימה  ידי  על  המילה  על  לו  רומזת  קבוצתו  לומר,  הצליח  שלא  חניך   �
הקבוצה מקבלת מחצית הניקוד.
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דוגמאות לביטויים

מוטיב האור

אור פנים - זיו פנים, מצב רוח טוב.

אור שבעת הימים - אור ימי בראשית שהוא סמל לאור גדול.

אור תורה - ידיעת התורה ובקיאות בה.

אורות וצללים - צדדים חיוביים ושליליים.

הוציא לאור - פירסם בדפוס.

הלך לאורו - הלך בדרכיו.

אור לגויים - לסמל ולדוגמה לעולם כולו.

מורד אור - אדם חשוך, השונא דעת והשכלה.

ראה אור - הופיע, נתפרסם בדפוס.

שנת אור - זמן רב. המרחק שקרן אור עוברת במשך שנה.

אורו עיניו - חייתה נפשו, התאושש.

אור ירוק - הדרך פנויה, המעבר מותר.

פתח פיך ויאירו דבריך - דבר באופן ברור.

התחמם כנגד אורו - נהנה מתורתו.

שמן נרות

נר לרגליו - אדם המאמץ לו דעה או עיקרון ומתנהג לפיו.

דעך נרו - באה עליו צרה.

חיפש בנרות - התאמץ בחיפושיו.

בא כשמן בעצמותיו - הדבר נעם לו ביותר.

הוסיף שמן למדורה - הגדיל את הרוגז.

טוב שם משמן טוב - המעשים הטובים נותנים לאדם יותר כבוד מההידור החיצוני.

נר שבת - מדליקים בערב שבת.

נר חנוכה - מדליקים בכל יום משמונת ימי החנוכה.

נר נשמה - מדליקים להזכרת נשמת המת.

נר הבדלה - מדליקים במוצ"ש.

נרו יאיר - ברכה לאריכות ימים.

נר תמיד - אש שדלקה תמיד במנורת בית המקדש.
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 ב. זהות יהודית

� שמענו בסיפור בגיליון הקודם שהזהות היהודית היא תרבות עצומה בת אלפי שנים.

היא קשורה אל כל אחד מאיתנו, בין אם נרצה ובין אם לאו.

לכן כדאי שנכיר אותה ונבחן את קשרינו עמה.

מה אומר לכם המושג "זהות יהודית"?

� מה הקשר בין מלחמת המכבים לזהות יהודית?

מדביקים על הלוח שתי דמויות, של יהודי ושל גוי ושואלים את החניכים מהי תרבותם של כל אחד   �
מהם.

� ממלאים על פי ה"שמש" שלעיל ורואים שכיום כמעט ואין הבדל.

אנו מחקים את הגויים בכל, אפילו בשפה.

משחקים משחק זיכרון של מילים לועזיות הרווחות אצלנו לדוגמה:

� בייביסיטר - שמרטף

� מקרוני - איטריות

� cool - מגניב

� bye - שלום 

                        ועוד...

מזמינים שני נציגים משתי קבוצות אל הלוח והם מנהלים את המשחק.

מאכלים

לבוש

סמלים

חגים

שעות פנאי

סכנה
משותפת

ארון
הספרים

דינים
מנהגים

שפה

לבוש

םםםחגים

ממ

הס

דינים
מנהגים

שפהשפה



37

� מה גילינו?

ראינו מהי תרבות יהודית ושמנו לב שכמעט ואין הבדל בין תרבותנו לתרבות הגויים.

דיון: מה ניתן לעשות כדי לשנות מצב זה?

איזו היא הדרך?
אולי ניתן להיעזר בקטע הבא:

אי אפשר שאברהם ייעשה לגוי גדול בהיותו בארץ זרה. דרך לידתו של עם ישראל הינה מיוחדת, על טבעית, 

ונסתרים דרכי ה'. דווקא הניסיונות, הייסורים, הם הם שיסללו את הדרך ללידת העם, לנחול את הארץ 

הם  טבעיים  לא  ואולי  טבעיים  על  כוחות  ורק  טבעי,  עם  ייוולד  טבעיים  מכוחות  כי  סגולה;  עם  ולהיות 

המולידים עם על טבעי.

ואולי, לא מן הנמנע, כי היה כאן ויכוח נוקב בין הקב"ה לבין אברהם אבינו, ויכוח אשר התורה הסתירה 

מאיתנו. אברהם, אשר נטייתו הייתה להיות אדם אוניברסלי, אב המון גויים - אדם השואף להכשיר לא 

רק את יוצאי חלציו כי אם את כלל האנושות, אך בדרך טבעית - מסרב לקבל על עצמו ליצור עם מבודד, 

עם סגולה. יודע הוא שאין הדבר טבעי והוא מתיירא שמא המשימה היא למעלה מכוחותיו, והוא מבקש 

להסתפק במועט (כמשתקף מאומרו, אחר כך: "לו ישמעאל יחיה לפניך").

ומן  מהשקפותיך,   - מארצך  מכאן,  תצא  כאשר  רק  אפשר.  אי  כך  אותו:  ומזהיר  מקדים  הקב"ה  אבל 

כל  בך  ונברכו  כולו,  על העולם  כנען, תשפיע  ודווקא משם, מארץ  גדול  לגוי  - אעשך  האוניברסליות שלך 

משפחות האדמה.

כנטייתו זאת של אברהם, מיד בניסיון הראשון - "ויהי רעב בארץ" - הוא יורד מצריימה - ועיין ברמב"ן 

האומר שחטא בכך, ושזו הייתה סיבת גלות מצרים. גם בסוף הפרשה שואל אברהם "במה אדע כי אירשנה"; 

קרבנות  הקרבנות:  בזכות  במדרש,  כמסופר  הקב"ה,  (והשיבו  זכות  באיזו  תוהה  הוא  לאות,  מצפה  הוא 

הייסורים והגלות). אברהם מסתפק אפוא: איך אפשר ליצור עם סגולי כזה? מנין לו הכוחות והזכויות לכך? 

מוטב אולי להסתפק במועט מן הבחינה הסגולית, האיכותית, משום שדווקא באופן זה ניתן יהיה לדאוג 

לעולם בכללו.

והנה על שני החטאים האלה נודע לו העונש הצפוי - "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם": אל תחשוב 

שתוכל, בהיותך גר בארץ זרה להשפיע על העמים. היכן שתגור תהיה גר, ורק תגרום לשנאה ולרדיפה. גם 

אם בתחילה יחניפו לך ויעשו אותך למלך - כיוסף (שנכשל גם הוא באותה טעות, כי דימה שיוכל להשפיע על 

המצרים) - לבסוף תבוא הפורענות ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. כדי להשפיע על כל באי העולם, 

צריך מתחילה ליצור את העם המיוחד, העם הסגולי, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".

באדיבות "הגיוני משה", מאת הרב משה בוצ'קי, בעריכת יהודה עציון



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם

פרשת נח
אחת משבע מצוות בני נח _________  .1

נח בנה אותה מיד כשיצא מהתיבה  _________ הוא מקור למחילה, זכות, ברכה וחיים.  .2

שלושה בני כוש באות ס (פרק י) _________  _________  _________.  .3

עוף שנשלח ראשון על ידי נח שגם הביא אוכל לאליהו הנביא _________.  .4

הבן של פלג (פרק יא) _________.  .5

  _________   _________   _________ מהתיבה  ומשפחתו  נח  יציאת  ועד  המבול  מתחילת  חלף  זמן  כמה   .6
_________ (ז:יא וכן ח:יד-טז)

אני הוא בן יפת ששמו הוא גם שם של ירק (פרק י) _________.  .7

יש אומרים שהוא חלון ויש אומרים שהוא אבן יקרה _________.  .8

על מה מברכים ברכת זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו _________ ה _________.  .9

יש אומרים שהיונה הביא אותו מגן עדן _________  _________.  .10

פרשת לך לך
עשו אותו בגיל 99 ובגיל 31 ונעשה היום בגיל 8 (לא שנים) _________  _________.  .1

הסיבה לריב בין רועי אברהם לרועי לוט (רש"י) _________.  .2

ארבעה כיוונים בתנ"ך _________ ו _________  _________  ו _________ .  .3

_________   _________   _________  אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם.  .4

אברהם הגיע לשם במסעותיו ונקבר שם  _________.  .5

הנבואה על עתידו של ישמעאל _________  _________  _________  _________  _________  _________    .6
._________

לוט בחר לגור בו _________ ה_________.  .7

בית פרעה התמלא בדבר זה, מאחר ולקחו את שרי אשת אברהם _________.  .8

לא בתר אותה, רמז שישראל יהיו קיימים לעד _________.  .9

המקום הראשון שאליו הגיע אברהם בארץ _________.  .10

ג. פרשיות החודש
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פרשת וירא
איזו מצווה קיים ה' אחרי שאברהם מל את עצמו? _________  _________.  .1

מצווה שלמד לוט מאברהם, ושניהם קיימו אותה בפרשתנו _________  _________.  .2

קח נא את בנך יחידך... את יצחק והעלהו שם לעולה. באיזה מקום ציווה ה' לאברהם לעקוד את בנו? _________    .3
._________

אברהם ושרה זקנים _________  בימים.  .4

לוט לא ביקש מהמלאכים לעשות זאת לפני כניסתם לביתו? _________  _________.  .5

מכה שהוכו אנשי סדום ברצום "לטפל" בשני המלאכים _________.  .6

שני עמים שיצאו מבנות לוט _________ ו _________.  .7

לא מצאו מספיק מהם כדי להגן על סדום ועמורה _________.  .8

ראשי תיבות של המילה אשל מתייחסת לשלושה מעשי אברהם - מהם? _________   _________   _________  .9

אברהם עשה _________ ביום הגמל את יצחק.  .10

פרשת חיי שרה
1.   המחיר ששילם אברהם לקניית מערכת המכפלה _________  _________  _________  _________.

"_________ נא מעט מים מכדך".  .2

מה' יצא _________ לא נוכל דבר אליך רע או _________ .  .3

_________ אתן את הארץ הזאת.  .4

הוא היה אומר הרבה ועושה מעט _________  _________.  .5

לבנים אלו נתן אברהם מתנות ושלחם מעל יצחק בנו אל ארץ קדם בני ה_________.  .6

רבקה התכסתה בו כשראתה את חתנה לעתיד _________.  .7

אולי לא  _________ האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת...  .8

מינקת רבקה _________.  .9

אסור לקחת ליצחק מבנות עם זה _________.  .10

  
פרשת תולדות

"ואת עורות העיזים _________ על ידיו ועל חלקת צווארו".  .1

שתי מילים דומות באותו פסוק. אחת פירושה קיבל תשובה והשנייה פירושה התפלל _________  _________.  .2

אדם לא שעיר _________ (בלשון התורה).  .3

על מראה החיצוני של רבקה נאמר _________  _________.  .4
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תבשיל של ירקות המתאים לסעודת הבראה _________  _________.  .5

מה עשו הפלישתים לבארות שחפר אברהם? _________.  .6

"ראה _________ בני _________ שדה אשר ברכו ה'".  .7

מוכר וקונה בפרשה ומהי הסחורה? _________  _________  _________.  .8

אחד הדברים שיצחק ברך את יעקב: ומשמני הארץ רב _________  ותירוש.  .9

שם אחת הבארות שחפר יצחק ולא היה עליה ריב בין רועי יצחק לרועי גרר _________ יש מפרשים שהוא מרמז   .10
לבית המקדש השלישי.

פרשת ויצא
שני שמות למקום בו כרת יעקב ברית עם לבן _________, _________ _________.  .1

"ויפגע במקום וילן שם... ויחלום והנה סולם..." איזה מקום? _________ _________.  .2

"והיה זרעך כעפר הארץ _________ ימה וקדמה וצפונה ונגבה"?  .3

מכוסה כתמים של צבע אחד על גבי צבע אחר _________.  .4

כלי נגינה המופיעים בפרשתינו _________ ו _________.  .5

יעקב הלך לשם בעצת הוריו _________.  .6

נקראה בית אל ושינתה שמה לשם אחר, לאיזה שם? _________.  .7

שם מקום, ששם פגעו ביעקב מלאכי אלוהים _________.  .8

ראשו הגיע לשמים, והמטפסים בו אינם בני אדם  _________.  .9

גנבה אותם, כדי שאביה יפסיק לעסוק בעבודתם _________.  .10

פרשת וישלח
יעקב טמן תחת עץ זה את אלוהי הנכר אשר היו בידי משפחתו _________.  .1

חלק בגופו של בעל חיים, האסור באכילה לפי התורה _________  _________.  .2

מינקת רבקה שנקברה תחת האלון _________  שם המקום _________   _________.  .3

עשיו התיישב שם, נקרא גם _________ ו _________  _________.  .4

"_________  הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק _________ אתננה ולזרעך אחריך.  .5

"האיש" שנאבק עם יעקב נגע לו במקום זה  _________  _________.  .6

הגיל בו נפטר יצחק _________   ו _________.  .7

שם המקום אליו הגיע יעקב אחר פגישתו עם עשיו _________.  .8

המקום בו נאבק יעקב עם המלאך פנים אל פנים _________.  .9

שם מטבע שהיה נהוג בימי קדם _________.  .10
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פרשת וישב
מופיעה בחלומו של שר המשקים _________ סמל לגאולה העתידה.  .1

במקום זה היו אחי יוסף רועים את צאן אביהם? _________.  .2

ויאמרו אליו אחיו _________ תמלוך עלינו, אם תמשול בנו?  .3

המקום ממנו שלח יעקב את יוסף לראות מה שלום אחיו? _________.  .4

"ויכירה ויאמר כתונת בני, חיה רעה אכלתהו _________  _________ יוסף".  .5

למצרים  החזירו  שהאחים  הדברים  מבין  ריחני  צמח  היא  זו  סחורה  גמליהם  על  הישמעאלים  שנשאו  הסחורה   .6
כשירדו אל יוסף _________.

ראובן מסרב שהאחים יהרגו את יוסף "ולא _________   _________ ".  .7

מספרם שלושה, ואותם שם שר האופים על ראשו בחלומו _________.  .8

מי הוא זה, שגם בשעה שהוא ישן - הוא תמיד ער_________.  .9

מילה נרדפת לצרּות עין. מידה רעה זו נבעה מכך שיוסף היה אהוב על יעקב יותר משאר האחים _________.  .10

על פי א-ת פ"ש, חידונים בפרשת השבוע, כתבה צביה בר-אלי
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מאת עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות. עליך לאתר את הפתרונות לשאלות בתפזורת שלעיל. המילים יכולות 

להופיע בכל כיוון, מלמעלה למטה, ימינה, שמאלה ובאלכסון. 

הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.

                     ;____ בחודש  ב-כה  ה-____   אויביהם   על  גברו  ישראל  עם   (1 בחנוכה?  שקרו  הניסים  מהם  א) 

2) החשמונאים נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא ____ אחד  שהיה  חתום בחותמו 

של   ____ ____, והיה בו כמות שמן שהספיק להדליק ממנו ל ____ ____, והדליקו ממנו נרות 

____ ימים.

מה התקינו החכמים שבאותו הדור בעקבות הניסים שקרו בחנוכה? החכמים שבאותו הדור התקינו  ב) 

שיהיו שמונת הימים האלו שמתחילים ב-כה בכסלו ימי שמחה ו ____ , ומדליקים בהם את  ה ___ 

בערב על פתחי ה ____ בכל לילה ולילה בשמונה הלילות על מנת להראות ולפרסם את הנס.

עשו  אלו  שבימים  חנוכה:  לשם  נוסף  מקור   (2 כה;   –____ חנוכה-   (1 חנוכה?  השם  מקור  מהו  ג) 

החשמונאים את חנוכת ה ____ שהצוררים היוונים טימאו אותו; 3) הושלמה מלאכת ____ והוא 

היה מוכן לחנוכתו עד ראש חודש ניסן.

מהם שלוש המצוות שביקשו היוונים לבטל מעם ישראל? רמז: ראשי תיבות – חמ"ש. ____, ____,  ד) 

____

למי דימה מתתיהו את כל אחד ואחד מחמשת בניו, כברכה לפני יציאתם להילחם מול כל העמים  ה) 

שהיו תחת מלכותו של אנטיוכוס הרשע? יהודה בני – אדמה אותך ליהודה בן ____, אשר היה נמשל 

כ ____,  שמעון בני – אדמה אותך לשמעון בן ____, אשר הרג את יושבי שכם, יוחנן בני – אדמה 

תיפזורת חג החנוכה

  

 ה ס כ ב ו ר פ ש נ א נ י ד ה ש ג א ת ר צ ע ת ג ח ס פ י ש א נ ג א
 ר ו ש י נ ס ה ר פ ה ר ו ג י ט ק א ו ש ד ח ת מ י מ ח ר מ י ל ג ר
 ה מ ש ל נ ב ל ר ס מ ה ב ה א נ ל י א ת ו ל ב ו י פ ס ו י ה ר ש ש
 ס ל ז ת ו נ ע ר ו פ ג ח ה ה ע ו ר ת צ ר א כ ר ד ה ק ח צ י ש ש ב
 ד כ כ ה ד ו ב ע ה ל ט ב ב ו צ ק ש מ י ד י ח י ה מ ר ש ש כ ו ת ע
 ר י ר מ ת י נ ע ת ר ו ג י ט ק י נ ה י ב ל ו ל ו ח ק ל ר י ע י י
 ת מ ו מ י ר ו פ י כ ה מ ו י ע ה ב ר ע מ ו י ח א ר י א מ ו נ א ר
 פ א נ א ש י נ י ד ה א ס כ י א ב ש ת ו ח י ל ס א ת ע ל ד מ י ר א
 ל ת ש י ד ק ה ע ו ר ת מ ו י א י ש ח ה נ ש ה ש א ר י ש מ א ת ו ה
 ה ר א ל ר מ ס ק כ ל מ ע ש י ר א ג ת ו י ו כ ל מ ב מ מ ו ח מ כ ע
 י ו ת כ ל פ נ י ש ש ש ה ה ה ס ה א י ב נ ה ו ה י ל א ה ס ד י י ש
 ו ג ו ל מ ת י ד א י ד ע א פ מ א ע ה ת ח א ה ו צ מ י ע א ש כ ב י
 מ י נ ב ע ו ג ת ר ו ו א ר צ ש ק כ ע נ א כ מ ה ש מ ת ש ו ל ל ח ר
 ה ה ת נ ל ח ו י ר ל ב י ו א י ס ש ג ש ש ה א ר ש י נ ב י ע א ר ח
 כ נ ת י ה י ר צ מ ע ח ת ש ד א א ז ל ו כ א א מ מ י ה ש צ י ש ל כ
 י ב ב ה ה נ ג ח ל י כ ו ת ר ש כ ג פ פ א ש ט ל מ י ר מ א י ש ו מ
 פ ס י מ ש ל ד ק י ו פ י ח א ר א ר ו א ה י ת ש ו א כ א ר ב ל ג י
 ו ו נ ד ב פ ו מ ל ר צ מ א ו א ה ר י ש נ ו א מ ל מ נ ה נ ח ו ד ל
 ר כ ו י י נ ל נ ו ח י א נ א ז י ש נ י ר ו ס א ה ת י ב י ג מ ו י
 י ת נ נ ע י י ת ק מ א ו א ה מ א ה מ ה ב ר ש ע מ ט י ל ק ר פ ל נ
 מ ו י ה י ו נ ע כ ה ת ו ר כ ת י ר ב ה ב ו ש ת ב ו י מ י ס פ י ל
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אותך ל ____ בן ____שר צבא שאול המלך, יהונתן בני – אדמה אותך ליהונתן בן ____ אשר הרג 

את הפלשתים, אלעזר בני – אדמה אותך ל ____ בן ____, אשר קינא לקב"ה והציל את עם ישראל.   

מראה מקום: "מגילת חנוכה" הידועה גם בשם "מגילת בני חשמונאי".

למה משולה מלכות יוון לפי המדרש? ומדוע? עיין (מדרש רבה בראשית  פרשה ב) "ו ____ זה גלות  ו) 

יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל ב ____ שהייתה אומרת להם כתבו על ____  ____ שאין לכם 

חלק באלוהי ישראל".

בתלמוד מוזכר נס פך השמן בלבד: (גמרא בבלי, שבת דף כא עמוד ב) "ולא היה בו אלא להדליק יום  ז) 

אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים". לפי זה אנו רואים שהיה שמן ליום אחד בלי הנס, 

החנוכה  חג  את  חוגגים  מדוע  השאלה  נשאלת  מכאן  בלבד.  ימים  שבעה  על  היה  השמן  נס  ולפיכך 

שמונה ימים? מראה מקום: ספר התודעה. הערה: חז"ל נתנו פירושים רבים לשאלה זו. 1) במלחמתם 

ביוונים לא יכלו החשמונאים לחגוג את חג הסוכות וחג שמחת תורה, שאורכים ביחד שמונה ימים 

וכפיצוי על היעדר היכולת לחגוג אז את החג קבעו את חג החנוכה לשמונה ימים. לכן אחד משמות 

חג החנוכה נקרא: " ____ ואש" (ספר המקבים ב); 2) את היום הראשון קבעו ליום טוב לזכר נס 

____ במלחמה, שביום כה בכסלו נחו היהודים מאויביהם.  ושאר שבעת הימים – על נס השמן; 3) 

עצם העובדה שמצאו  פך ____ טהור ____ בחותמו של כהן גדול , לאחר כל ההרס והטומאה שזרעו 

היוונים בבית המקדש – זה עצמו היה נס ולכן קבעו את היום הראשון ליום טוב , ושאר הימים – על 

נס השמן; 4) החשמונאים חילקו את השמן שבפך לשמונה ימים כדי ש ____ תהיה דולקת זמן קצר 

בכל ערב, ונעשה נס שמאותה כמות קטנה האירה המנורה כל הלילה – כך בכל יום ויום במשך שמונה 

ימים; 5) אחרי שמילאו החשמונאים את המנורה בשמן נשאר הפך ____ שמן כבתחילה, וראו את 

הנס כבר ביום הראשון; 6) כשגברו החשמונאים על היוונים, שמחו על חידוש ____ ____ שמצוותה 

ביום השמיני להולדת הבן, ועל שמחת מצווה זו – קבעו את החג לשמונה ימים.

היכן בתורה ברש"י מוזכר חג חנוכה? והיכן בתורה מוזכר ברמיזה חג החנוכה? השלם: (רש"י דברים  ח) 

לג יא) "ראה שעתידין ____ ובניו להלחם עם עובדי כוכבים והתפלל עליהם לפי שהיו ____יב בני 

חשמונאי ו ____ כנגד כמה ____, לכך נאמר "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה", חג החנוכה מוזכר 

ברמיזה בתורה: 1) המילה ה-25 בפרק א בחומש בראשית היא: ____ – כנגד כה בכסלו. רמז לנר 

חנוכה המאיר; 2) בפרשת מסעי כאשר מונים את החניות של בני ישראל במדבר – המקום העשרים 

וחמישה (כה) הוא ____, רמז לחשמונאים שנחו ב-כה בכסלו.

כיצד נהרגו אלף איש מעם ישראל? ועל איזו מצווה מסרו את נפשם? בתחילה קראו להם היוונים  ט) 

שיאכלו וישתו מלחמם ויינם, אולם הם סרבו לצאת מהמערה משום שלא רצו לחלל את ה ____, 

ואז הניחו היוונים עצים לחים בפתח ה ____, שרפו את העצים, ומהעשן נחנקו למוות אלף איש מעם 

ישראל.  מראה מקום: "מגילת חנוכה".

כמה פרצות עשו היוונים בחומה? עיין (משנה, מידות פרק ב, ג) היוונים פרצו בחומה ____-____   י) 

פרצות. מה גזרו חז"ל שצריך לעשות כל מי שמגיע לפרצות שבחומה לאחר שהחשמונאים תיקנו את 

הפרצות? ומדוע? "וגזרו כנגדם שלש-עשרה ____", הטעם לכך - עיין ברטנורא באותו מראה מקום: 

"כשמגיע כנגד כל פרצה ופרצה  משתחוה ומודה על ____ מלכות ____".

מהם המעשים שעשו החשמונאים בירושלים לאחר המלחמה? ____ את הפרצות, טיהרו את ____,    יא) 

____ את המנורה.
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מהו הטעם שהנשים לא נוהגות לעשות מלאכה כל זמן שהנרות בבית דולקים? 1) הטעם שהנשים  יב) 

מחמירות יותר מפני שהגזירה היתה קשה על בנות ישראל שגזרו ____ הנשאת תיבעל על ידי ההגמון 

תחילה; 2) טעם נוסף שהנס נעשה על ידי האשה ____ בת יוחנן כהן גדול שפיתתה את הולופורנוס 

והאכילה אותו תבשילי גבינה כדי שיהיה צמא, ואחר-כך ישתה יין,ישתכר וירדם. וכך עשתה וחתכה 

את ראשו והביאה את ראשו לירושלים. וכאשר ראה זאת שר-צבאם כי אבד מלכם  - נסו כולם. ולכן 

קצת נוהגים לאכול מאכלי ____ בחנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי חלב.

מהו זמן הדלקת הנרות? וכמה שמן יכניס לחנוכייה ביום רגיל? זמן הדלקת הנרות הוא מיד עם צאת    יג) 

____, יתן שמן שהנרות ידלקו לכל הפחות ____ ____ שהוא הזמן שבו בני אדם עוברים ושבים 

לביתם ובזה יש ____ הנס. במידה ועבר זמן זה ולא הדליק - יכול להדליק במשך כל ____ עם ברכה 

בתנאי ששניים מבני הבית ערים, ואם ישנו כולם - יכול להדליק, אך ללא ברכה.  

מהן הברכות הנאמרות? ומתי אומרים "הנרות הללו"?  בלילה ראשון מברך המדליק לפני ההדלקה  יד) 

ובשאר הלילות אינו מברך שהחיינו.  לאחר שברך את  שלוש ברכות: ____, ____ ____, ____. 

הברכות מדליק נר ____, ובזמן שמדליק את הנרות האחרות אומר הנרות הללו. (יש אומרים הנרות 

הללו אחרי הדלקת נר אחד, ויש שאומרים אחרי הדלקת ____ הנרות). מתי יברך שהחיינו אם לא 

ברך בלילה הראשון? יברך שהחיינו בלילה ____, ואם לא ברך יברך בלילה ____, וכך בשאר הלילות 

עד הלילה ____.

בערב שבת מדליקים תחילה ____ - ____ ואחר-כך ____ - ____ ומכניסים שמן בכמות גדולה  טו) 

יותר מהרגיל, שיספיק עד חצי שעה לאחר ____ ____.

היא  חנוכה  נר  מצוות  החנוכייה?  להצבת  המובחר  הגובה  ומהו  החנוכייה?  את  להניח  צריך  היכן  טז) 

להדליק בפתח הסמוך ל ____ ____ על מנת לפרסם את הנס. אם יש חלון הפונה לצד רשות הרבים 

ידליק את הנרות שם. ובמידה ואין לו ידליק ב ____ הבית. מצווה להניח את החנוכייה סמוך לפתח  

____, שתהיה ____ מימין ו ____ - ____ משמאל ובאופן זה נמצא שהמדליק מסובב במצוות.  

הגובה המובחר להצבת החנוכייה הוא: למעלה מ ____ טפחים מהקרקע, ולמטה מ ____ טפחים 

מהקרקע. 

האם מותר להשתמש באורה של החנוכיה? ____ להשתמש לאור נרות חנוכה אפילו לצורך לימוד  יז)  

תורה. ולכן נוהגים להדליק נר נוסף הנקרא ____, כדי שאם ישתמשו, יהיה זה לאור הנר הנוסף.  

צריכים להניחו קצת למעלה מהנרות ושלא יעמוד בשורה אחת עם שאר הנרות כדי שייראה שאינו 

ממניין הנרות, ונר זה אינו מן ה-____.

היכן מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת? ומתי? והאם יוצאים ידי חובה על ידי הדלקת נרות חנוכה  יח) 

בבית הכנסת? מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת בצד דרום זכר ל ____ שמקומה במקדש, וכן כדי  

___   ___   ___   ___, וזמן ההדלקה הוא בין ____ לערבית. ____ אדם יוצא ידי חובה בהדלקת 

נרות חנוכה בבית הכנסת והוא צריך להדליק פעם נוספת ____.

ומדוע?  ההבדלה?  אחרי  חנוכה  נרות  מדליקים  והיכן  ההבדלה?  לפני  חנוכה  נרות  מדליקים  היכן  יט) 

במוצאי שבת מדליקים נר חנוכה ב ____  ____ לפני ההבדלה, כדי לפרסם ____ ____, ועל מנת 

שלא יצאו האנשים מיד אחרי ההדלקה, ובמוצאי שבת ב ____ מדליקים נר חנוכה אחרי הדלקת נר 

הבדלה.

מה מרמז הפסוק מחומש בראשית פרק לב פסוק לב "ויזרח לו השמש"? המילה האמצעית " ____"  כ) 

ללא                  בחנוכה  מדליקים  שאנו  הנרות  מספר  סה"כ  הוא  זה  מספר  ו-6)  (ל-30,   36 היא  בגימטריה 

ה ____.
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לפי איזו שיטה מדליקים את הנרות? ומהו הטעם לכך? לילה ראשון מדליקים נר אחד ומוסיפים בכל  כא) 

לילה נר אחד ובלילה השמיני מדליקים שמונה נרות. ההלכה כ ____ ____ והטעם הוא: ש ____  

בקודש ואין ____.

מהו סדר הדלקת הנרות? ומהו הטעם לכך? בלילה הראשון מדליקים את הנר הקיצוני שבצד ____,  כב) 

למחרת מדליקים תחילה את הנר שלשמאלו ופונים לצד ימין ומדליקים את הנר של אתמול. וכך 

בכל לילה, שמוסיפים תמיד מצד ____ ובו מדליקים תחילה, וממשיכים להדליק משמאל לימין. 

הטעם לכך – מפני שהנר הנוסף הוא חביב יותר, כי הוא זכר להתגברות הנס שנראה באותו ____, 

לכן מדליקים אותו תחילה.

האם מותר להעביר את נרות החנוכה לאחר ההדלקה? ומהו הטעם לכך? הדלקת נרות חנוכה צריכה  כג)  

להיות במקום ש ____ אותם ו ____ להעביר את הנרות לאחר ההדלקה. הטעם לכך הוא: ש ____ 

היא המצווה.

כיצד נקרא הנר הראשון שאנו מדליקים בכל לילה? וכיצד נקראים שאר הנרות? הנר הראשון שאנו  כד) 

מדליקים בכל לילה נקרא ____ ____, ושאר הנרות נקראים ____ ____.

למה נמשלו עם ישראל לפי המדרש? ומדוע? עיין: (מדרש רבה שמות פרשה לו) "...מה ראה ירמיה  כה)  

למשול אבותינו כ ____ אלא כל המשקין ____ זה בזה  וה ____ אינו מתערב אלא עומד כך ישראל 

אינם מתערבים עם העובדי כוכבים שנאמר ולא תתחתן בם... השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין 

שבעולם הוא נתון ____  ____ כך ____ בשעה שהיו עושים רצונו של ____ ניצבים למעלה מן  ה 

____  ____ שנאמר (דברים כח) "ונתנך ה' אלהיך עליון".

ציין שני טעמים נוספים, לפי חז"ל כפי שמתואר בגמרא, שבו נמשלו עם ישראל לזית? עיין: (גמרא   

בבלי מנחות דף נג עמוד ב) 1) "אמר רבי יהושע בן לוי למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אין 

עליו ____ לא בימות ____ ולא בימות ____ אף ישראל אין להם ____ (דהיינו: כיליון) עולמית 

לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" 2) עיין באותו מראה מקום. "ואמר רבי יוחנן למה נמשלו ישראל 

לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי ____ אף ישראל אין  חוזרין למוטב אלא על ידי 

."____

אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל פסוק ממסכת שבת הקשור לעיקר המצווה בחג 

החנוכה - שהיא ההדלקה.

המילה הראשונה

האות הראשונה של המילה הראשונה של הפסוק נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף כה:   (1

1) "מה זית אין עליו ____".

כל  "אלא  כה:  שבסעיף  הפתרון  של  האמצעית  באות  נמצאת  הראשונה  המילה  של  השנייה  האות   (2

המשקין ____ זה בזה".

המילה השנייה

בני  "י"ב  ח:  שבסעיף  הפתרון  של  הראשונה  באות  נמצאת  השנייה  המילה  של  הראשונה  האות   (1

חשמונאי ו____".

האות השנייה של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של שמה של האשה שעשתה נס, שבפתרון   (2

שבסעיף יב: ____.

ו:         האות השלישית של המילה השנייה נמצאת באות שלפני האות האחרונה של הפתרון שבסעיף   (3

"ו ____  זה גלות יון".
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המילה השלישית

האות הראשונה של המילה השלישית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף ח: 1) ____.  (1

האות השנייה של המילה השלישית נמצאת באות האחרונה של שתי המילים של הפתרון שבסעיף   (2

כד: הנר הראשון שאנו מדליקים בכל לילה נקרא ____ ____.

האות השלישית של המילה השלישית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף כה: "מה ראה   (3

ירמיה למשול אבותינו כ ____ ".

האות הרביעית של המילה השלישית נמצאת באות המופיעה פעמיים בפתרון שבסעיף כה: 2) "מה   (4

זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי ____".

באות האמצעית של המילה האחרונה של הפתרון  נמצאת  האות החמישית של המילה השלישית   (5

שבסעיף י: "מלכות ____".

פתרונות בסוף הגיליון
www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי חשוון-כסליו/ מאת מלכה אהרונסון

בחודש חשוון שאין בו חגים זה הזמן להגיד תודה להורים על טרחתם בחגי תשרי. אפשר להכין שי להורים, 

לבית, למשפחה או לכל אירוע.

1. חובקי מפיות
חובק המפיות יכול לשמש מתנה לשבת, לחג, למשפחה, אפשר לשלב אותו כעבודת יצירה כמעט בכל נושא 

כשי.

החומרים ל-3 חובקים:

� גליל נייר טואלט (מכל גליל 3 חובקים).

� גוש חימר כגודל כדור טניס.

� מערוך או חתיכת מקל של מטאטא.

� פייטים, חרוזים.

� צבעי גואש

� דבק פלסטי

� מספריים או סכין חיתוך.

ההכנה:

או  מספריים  בעזרת  שוות  חתיכות  ל-3  הגליל  את  חותכים   �
סכין לאורכו של הגליל.

מכניסים את גוש החימר לתוך שקית ניילון רגילה ומכים על   �
הרצפה כדי להוציא את האוויר מהחימר.

גוש החימר לגליל בערך באורך הגליל  אחר כך מגלגלים את   �
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לרוחב  אותו  ומרדדים  שוות  חתיכות  ל-3  אותו  וחותכים 

שיכסה את סביב הגליל. 

על  חימר  חתיכת  כל  ומגלגלים  שוות  חתיכות  ל-3  חותכים   �
שליש מהגליל שיכסה סביב הגליל.

על  תולים  היטב.  הקצוות  את  האצבעות  בעזרת  מהדקים   �
אצבע ומקשטים לפני הייבוש בחרוזים ופייטים לפי הטעם.

� משאירים לייבוש ליום-יומיים.

� ניתן לצבוע את החימר בין החרוזים (בעדינות - לא לכסות 
את החרוזים).

� לאחר ייבוש של דקות אחדות של צבעי הגואש יש לצפות את 
הכול (כולל החרוזים) בשכבת דבק פלסטי שנותן לעבודה ברק 

ומחזק אותה וכשהוא מתייבש הןא נעשה שקוף.

� משחילים על חוט לייבוש (משתמשים בחוט כדי שהחובק לא 
ידבק לשולחן).

2. חנוכייה מחימר בצורת גזע עץ

החומרים:

� רבע בלוק חימר.

� מכסה מתכת של בקבוק.

� מזלג.

� צבעי גואש.

� דבק פלסטי.

� שקית פלסטיק.

� מערוך או מקל חתוך.

� עיתונים ישנים.


