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נס חנוכה
שלנו

בהביטי ביומני גיליתי בשמחה רבה שחנוכה,
חג האור ,יחול בעוד כמה ימים .החלטתי
שאפילו בנידרארשל (מחנה-עבודה בלב
גרמניה) עלינו להדליק נרות חנוכה.
מיד נועצתי בבנצי ,שנעשה לאיש-אמונם
של תושבי הבלוק .בנצי התלהב מרעיוני" :כן,
עלינו להדליק נרות חנוכה .כך נקיים את המצווה וגם נעלה את
המורל בצריף .הכן תכנית ,אך בזהירות!".
על שתי בעיות עיקריות היה עלינו להתגבר :צריך היה 'להשיג' שמן
ולמצוא מקום שממנו האור לא ייראה .בבית-החרושת שבו עבדנו
לא היה מחסור בשמן ,אך הבעיה הגדולה הייתה כיצד להבריח ולו
כמה טיפות אל צריפנו בעוד-מועד ,לקראת יום שני בערב ,ליל
ראשון של חנוכה.
אמנם ידענו כי אין אנו חייבים על-פי ההלכה לסכן את חיינו לשם
קיום המצווה ,אך אצל רבים מאיתנו פעל דחף מיוחד לנהוג
במסירות-נפש למען המשך ניהול חיינו היהודיים ,גם בתנאים
הקשים שהיינו נתונים בהם .מלבד זאת היינו שרויים בדיכאון רוחני
וגופני גם יחד ,עד שהרגשנו כי נר חנוכה קטן אחד יכול לחמם את
נפשותינו ולהחדיר בנו תקווה ,אמונה ואומץ לעמוד בכל האתגרים
שלפנינו.
החלטנו להטיל גורל .האיש ששמו יעלה ראשון בגורל יצטרך
'להשיג' את השמן; השני יופקד על המשימה להסתיר את השמן
עד יום שני בערב; וכך הלאה  -כל אחד ותפקידו .יצאתי חמישי
בגורל ועליי הוטל לדאוג לפתילות.
גרינוולד ,שעלה ראשון בגורל ,מילא את תפקידו להפליא .הוא
הצליח לשכנע את מנהל העבודה השנוא כי המכונה שלו תיטיב
לעבוד אם ישמנוה בקביעות מדי בוקר .לשם כך קיבל צנצנת שמן
מכונות משובח .כעת היה לנו שמן שתפס את מקומו המכובד
והגלוי בארגז הכלים .כך נפתרה גם בעיית הסתרתו של השמן .גם
האחרים מילאו את משימתם באמונה.
בהגיע יום שני לפנות ערב ,שמתי את השמן במחציתה הריקה של
קופסה למשחת נעליים .הוצאתי כמה חוטים משמיכתי הדקה
והפכתים לפתיל .כאשר היה הכול מוכן ,התיישבתי לאכול בחיפזון
והזמנתי את חברינו להשתתף בהדלקת נר ראשון של חנוכה.
לפתע נזכרתי כי שכחנו לדאוג לגפרורים .לחשתי לבנצי" :על
כל אחד ואחד להשאיר מעט מרק" .בנצי הורה לחבריו הרעבים
לעשות כן והסביר להם את הסיבה .בתוך חמש דקות הוחלפו
בחדר הסמוך חמש מנות מרק בסיגריה .הסיגריה הוענקה
לממונה על המטבח תמורת השאלת קופסת גפרורים ,ללא
שאלות מיותרות.
לאחר הארוחה בירכתי את שלוש הברכות ונר חנוכה קטן הבהב
מתחת לדרגשי .לא רק חבריי שומרי המצוות השתתפו ,אלא

כל דרי הצריף ,ללא יוצא מן הכלל ,הצטרפו
לזמזום שירי חנוכה .לנגד עינינו צפו ועלו
מחזות מלילות חנוכה עם הורינו ,אחינו,
אחיותינו ,נשינו וילדינו; כולם נאספים סביב
חנוכיות הכסף היפות ,שרים בשמחה 'הנרות
הללו'' ,מעוז צור' ועוד שירים .דמעות ירדו על

לחיינו הנפולות.
לאחר מכן התיישב כל אחד ואחד על דרגשו ,שקוע במחשבות
עמוקות .לרגע נדמה היה כי שום דבר אינו חשוב בעינינו באותם
רגעים ,מלבד אור הנר הקטן והמרצד.
אך אויה! החלום חלף מהר מדי .צעקת "הקשב!" החזירתנו
באחת למציאות .זינקנו לעמידת דום .ה'אונטרשארפירר' הקטן
עמד בדלת בדממה ,כפי שנהג לעיתים קרובות בביקורי-פתע,
שבהם חיפש בקפידה תירוץ ,ולו הקלוש ביותר ,כדי להצליף
במגלב-הכלבים שלו .לפתע עיקם את אפו וצרח" :מה קורה פה?
אני מריח ריח של שמן שרוף!".
לרגע חדל ליבי מלפעום .הגנבתי מבט אל נר החנוכה הקטן,
בשעה שהמפקד וכלבו החלו לצעוד לאורך הדרגשים ,מחפשים
אחר השמן הבוער .לא העזתי להתכופף ולכבות את הנר בנעלי,
פן ירגיש הכלב בתנועתי ויקפוץ עליי.
סקרתי בחטף את הפנים החיוורות כמוות שמסביבי .כך עשה
גם המפקד .הוא בחן את פנינו והביט לתוך עיני כל אחד ואחד
מאיתנו .בעוד רגע או שניים יגיע לשורת הדרגשים שלנו ואז שום
דבר לא יצילנו מידיו.
אך פתאום ...קול צפירה ,המתריעה על התקפה אווירית ,נשמע.
המפקד נעצר ובאותו רגע כובו מבחוץ כל האורות שבמחנה.
"אזעקה! אזעקה!" ,הדהד הקול בכל המחנה .במהירות-הבזק
כיביתי בנעלי את הנר ,ועל-פי הוראות המחנה פרצנו כולנו החוצה.
"עוד תהיה חקירה! עוד תהיה חקירה!" ,צווח המפקד בתוך הרעש
הגדול וההמולה שיצרו האזעקות והאסירים הרצים אל מגרש
המסדרים .אך אני לא דאגתי עוד .בשמחה תפסתי את ה'מנורה'
הקטנה ורצתי עמה החוצה.
בעבורנו זה היה נס חנוכה ממש .נס חנוכה שבו ראינו את יד ה' גם
בתוך מחנה-העבודה הנשכח הזה שבנידרארשל.
בחוץ ,בלילה הקר כקרח ,דלקו הכוכבים הנוצצים .וכשהרעש
המזמזם של מפציצי בעלות-הברית מעל ראשינו ,הוספתי להרהר
בליבי בנוסח הברכה " -שעשה ניסים לאבותינו ,בימים ההם ובזמן
הזה".
(פורסם ב'שיחת השבוע'  .885סיפורו של ש"ב אונסדורפר ,לונדון
תשכ"א)

חיה אלון
בימים ההם ...בזמן הזה!  -סיפור חנוכה אישי
נר ראשון של חנוכה ,היום השלושים לפטירתה של סבתי .נרות
החנוכייה מרצדים על אדן החלון הגבוה ונר נשמה מטיל צללים
עצובים על השיש במטבח.
סבתי כל כך רצתה לחגוג עוד חנוכה נוסף ,אך גופה החולה לא
עמד במעמסת החיים.
אנחנו שרים מעוז צור ,הנכדים הקטנים מתחרים בניהם למי יש
יותר ריבה בסופגניה ,והמבוגרים עומדים עצובים ,משהו חסר כאן,
או יותר נכון מישהו חסר כאן .התיישבנו ,הבטנו שוב על חנוכיית
הפח העתיקה שעמדה בחלון יציבה ,חפציו של האדם מאריכים
ימים יותר מהאדם עצמו...
מבטינו נפגשו" .זוכרים את הסיפור של החנוכייה"? שאל אחד
הדודים.
האווירה העצובה התרופפה מעט ,הסיפור ,אותו אהבה סבתי
לספר כל שנה בחנוכה צף שוב מול עיננו ,והעלה על פנינו חיוך.
מישהו כבר הושיט יד לצלחת הסופגניות ,והסיפור קלח מפיו של
דוד אחר ,שהרגיש צורך לספר את הסיפור שכולנו הכרנו ,אך
הרגשנו צורך לשמוע אותו שוב.
***
הייתה זו התקופה הקשה ביותר של יהודי רוסיה .סטאלין-האיש
שהתרגום המילולי של שמו הוא "איש הברזל" ,הצדיק את כינויו,
והשליט ברוסיה טרור משטרתי.
"רק בדם נשמן את גלגלי המהפכה" ,הצהירו מנהיגי המפלגה
הקומוניסטית .די היה בפעולה חשודה ,חיוך לא במקום ,או אמירה
תמימה שניתן היה לפרשה באופן נוסף ממה שהמדובר התכוון,
כדי לשלוח אדם אל מותו ,או ל"חינוך מחדש" בסיביר.
מחנות הריכוז החדשים שנבנו בסיביר ,אף פעם לא היו צרים
מלהכיל את רבבות האדם שנשלחו לשם ,כיון שאנשים מתו בהם
כזבובים ,ומהר מאוד התפנו שם מקומות לעצורים חדשים .רווחה
אז אמרה על מחנות הריכוז" :מי שלא היה שם ,יהיה שם ,ומי
שהיה שם לא ישכח זאת לעולם".
כל משפחה גרה בחדר ,וחלקה מטבח ושירותים עם שכנים,
במצב כזה קשה היה להסתיר דברים משכנים שהסתובבו בין
הרגליים.
הנ.ק.וו.ד גלגולו הראשון של הק.ג.ב הטיל את חיתתו על אזרחי

המדינה ,מכוניות כהות שייטו בכבישים הריקים ,נעצרו בפתחו של
בית זה או אחר ,ואף פעם לא שבו ריקות.
כל משפחה גרה בחדר ,וחלקה מטבח ושירותים עם שכנים ,במצב
כזה קשה היה להסתיר דברים משכנים שהסתובבו בין הרגליים.
אזרחים רבים ששו להלשין על שכניהם ,חלקם כדי לקבל חסינות
למקרה שיתפסו בעבירה על החוק ,וחלקם עבור טובות הנאה.
משפחה יהודית בתור אובייקט שנוא ,הייתה יעד אטרקטיבי
להלשנות שכנים אנטישמיים ,או קומוניסטים יהודים ,שרצו להגיע
לצמרת תוך כדי טיפוס על גויות אחיהם .
סבי יצחק וסבתי פריידל גרו בתקופה זו בעיר חרקוב .הם ניהלו
חיים יהודיים במחתרת ,והקפידו על שמירת שבת .מאחורי ארון
הבגדים הכבד ,הייתה גומחה קטנה ,בה הוטמנו ספרי הקודש,
נרתיק התפילין והחנוכייה.
היה זה בנר הראשון של חנוכה ,השולחן בביתו של סבי היה עמוס
בספרי קודש ,סבי התעמק באותיות הקטנות כדי להחליט היכן
להדליק את החנוכייה ,מאחורי הוילונות הכהים שבחדר ,או ליד
הדלת הסגורה.
חנוכיית הפח עמדה במרכז השולחן כשבתוכה נעוצים שני נרות.
סבתא פריידל עמדה במטבח ובישלה על פרימוס מרק חם ,שהיה
מזונם העיקרי בימים אלו .רגליה כאבו מעמידה הארוכה בתורות
הבוקר ,אך היא שמחה שהצליחה להשיג מעט ירקות על סף
ריקבון ,מהם תוכל להכין ארוחה מחיית נפשות.
דפיקה רמה נשמעה בדלת הבית ,היא נפרצה בגסות ,וזוג שוטרים
פרץ פנימה בחמת זעם.
דפיקה רמה נשמעה בדלת הבית ,היא נפרצה בגסות ,וזוג
שוטרים פרץ פנימה בחמת זעם .פריידל הרגישה שנשמתה
פורחת מקרבה ,אינסטקטיבית היא קפצה מחלון המטבח
שבקומה השניה ,עומדת על גגון רחב של הקומה הראשונה,
כשהיא על סף עלפון .סבא יצחק קפץ ממקומו בבהלה ,חוקרי
הנ.ק.וו.ד צעדו פנימה למרכז החדר ,שוברים את השקט המפחיד
בנעליהם המסומרות.
העונש על החזקת כל ספר מהספרים המונחים בשולחן עמד
על חמש שנות מאסר ,תוספת של חנוכייה וגלויה מארץ ישראל
שהוטמנה בין הספרים ,יכלה להגדיל את העונש למאסר עולם
או אפילו למוות .בקלות יוכלו החוקרים לתפור תיק שלם ומרשים

למהפכן ,הריאקציונר ,המנהל פעילות אנטי-סובייטית חבלנית.
השוטרים גררו כיסא לפינת החדר ,הושיבו עליו את יצחק ואחד מהם הניח את ידו על ליבו .הייתה זו שיטה סובייטית ידועה ,השוטרים
היו מחפשים בבית ,וכשהתקרבו למה שרצו לגלות ,היה ליבו של החשוד דופק בפראות ,ומאותת להם לחפש שם היטב ,עד שימצאו
את מבוקשם.
החיפוש החל .לא היה בעצם מה לחפש ,הכל היה על השולחן ,גלוי ונראה ,ספרים אסורים ,חנוכייה מוכנה להדלקה ,ומכתב מארץ
ישראל מבצבץ מבין דפי אחד הספרים.
המשחק נגמר,יצחק ראה את המוות פוסע לעברו בצעדים בטוחים.
השוטרים פנו לעבר הארונות העליונים ,והחלו לחפש שם מוצגים מפלילים ,הם השליכו את תכולת הארון על השולחן .הספרים כוסו
בשכבה דקה של סדינים דקים ובהירים .הסוכנים עברו לארונות התחתונים והחלו לחטט שם .הם השליכו בגסות מגבות וכלי בית לכוון
השולחן הכבד שעמד במרכז החדר .ערמה גבוהה
של חפצים מגובבים ,הלכה וכיסתה את תכולת
השולחן.
בסיום בדיקת הארון ,היה השולחן עמוס בחפצים
רבים ,שקברו מתחתם בקבורת בטון ,את המוצגים
המפלילים.
החיפוש המשיך ,השוטרים כמו כלבים רעבים
התרים אחר עצם ,עקרו קורות עץ מרצפת החדר,
קדחו חורים בקירות הבית ,פרמו את שמיכות הפוך
הכבדות ,ודקרו את המזרונים מכל הכיוונים .הם
הגיעו גם למדף העליון המוסווה מאחורי הארון,
ששימש כמחבוא לספרי קודש ,אך המדף היה ריק.
לאחר שעות ארוכות של חיפושים ,עזבו את הבית
בטריקת דלת ,בלי שמצאו את מאומה.
***
לאחר שפריידל העיזה לצאת ממחבואה ולהיכנס
הביתה ,היא מצאה בית לאחר פוגרום ,ומצאה גם את
יצחק בעלה ,שכבר הייתה בטוחה שהובל למאסר.
"הם לא מצאו כלום" הרגיע אותה.
שניהם צנחו על כסאות העץ משותקים מחרדה,
ליבם סרב להאמין לנס שהתרחש ,שעה ארוכה
חלפה עד שהעזו לקום ממקומם ,ולצנוח לסוף הטוב
של חלום הבלהות.
החנוכייה הודלקה עוד באותו ערב.
יצחק ברך את הברכה "...שעשה נסים לאבותינו
בימים ההם בזמן ה-ז-ה" וחש שהברכה חוברה
בדיוק עבורו .הוא פיזם בלחש את הפזמון" :מעוז צור
ישועתי לך נאה לשבח" כשהוא מודה ומשבח על
הנס שארע לו.
חרקוב האירה בשלל אורות ,אך חנוכייה קטנה
מאחורי תריס מוגף ,הפיצה את האור הזך ביותר.

חנוכה בלבן

"הודו לה'
כי טוב
כי לעולם חסדו"
ביא' סיון לפני  17שנה ,אמא שלנו עלתה על אוטובוס קו 14א' בדרכה לקורס שפת סימנים.
לאחר כשתי תחנות עלתה אישה מבוגרת ואמא שלנו פינתה לה את המקום ,למרות שהיו
מקומות ריקים מאחוריה ,כי חונכה לקיים מצות "והדרת פני זקן" .אימי עברה לאמצע
האוטובוס .לאחר עוד שתי תחנות ,עלה מחבל מתאבד ופוצץ את האוטובוס .הנוסעים
שישבו מקדימה מתו או נפצעו קשה ,אמא שלנו נפצעה קל.
בזכות החסד שאמא שלנו עשתה היא נצלה בנס.
"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"
משפחת קן

ברצוני לספר על
נס חנוכה עם תאומים
לפני  20שנה.
בשנותי הראשונות
לעבודת ההוראה.
בשכונת גילה.
שליחות עם תלמידים
ומחנכת כיתה ד
לדברי הרופא
תאריך הלידה נקבע
לשבוע ה 38ר"ח כסלו
אבל  2התאומים
עדין.....טוב להם בבטן.
וחולף שבוע ועוד שבוע
ואני מספיקה לארגן
לתלמידים ולהורים
מסיבת חנוכה בביה"ס
( נר ראשון)
מסיבה נאה וחגיגית.
עם הרבה השקעה
ורק בתאריך כ'ה כסלו.
היום בו חוגגים
את נס החנוכה
נולדו לנו בחסדי ה'

זוג תאומים בת ובן
ונקראו
ע"ש סבא וסבתא ז"ל
שמואל ורעות.
ההתרגשות היתה עצומה
בצוות ביה"ס לא הבינו
היכן "החבאתי" זוג תאומים
והרבינו בתפילות לה"
שהתאומים נולדו
בריאים ושלמים
והיום הם בני .20
.לאחר מס שנים מלידתם
זכינו בשבח לה"
וביתנו הבכורה מיכל
נישאה ליעקב
בתאריך המיוחד הזה
כ"ה כסלו.
וכפי הנאמר בתהילים:
הודו לה" כי טוב
כי לעולם חסדו"
זכינו לישועות ה"
איקה פרימשלן

 1קילו קמח
 1כך שמרים
 1כף מלח
 2כפות סוכר
 1שקית אבקת אפיה
 5-4כוסות מים פושרים.

מתכון
לספינג'

לערבב הכל .יוצאת עיסה נוזלית .להתפיח עד שהכמות מכפילה את עצמה.
לטגן בשמן רותח ממש כמה דקות מכל צד ..עד שמשחים .בין כל ספינג' כדאי לטבול את הידיים
במים או שמן כדי למנוע את הידבקות הבצק לידיים.
כשמוכן לטבול בסוכר.
בתאבון!!
שרלה פריש

יצירה פשוטה ומדליקה "תרתי משמע" שהילדים מאוד מתלהבים ממנה.
חומרים דרושים:
בריסטול שחור ,בריסטול לבן ,שקף ,מהדק ,טוש ארטליין.

"קסם הפנס
המאיר" -
חנוכה חג
האור

תהליך ההכנה:
מדפיסים ציור שרוצים על שקף .או מעתיקים תמונה או סתם ציור חופשי.
העניין הוא למלא כמה שיותר את כל השקף שיהיה צבעוני.
(מומלץ חצי של שקף רגיל .חצי )A4
לאחר שגומרים לצבוע את השקף ,מניחים את השקף מעל בריסטול שחור.
מהדקים רק בצדדים .ככה שלמטה ולמעלה נשאר פתוח.
גוזרים רצועת בריסטול שחור ועיגול מבריסטול לבן.
מהדקים את העיגול לקצה הרצועה השחורה.
מכניסים את העיגול (והרצועה) בין השקף לבריסטול מלמטה,
איפה שהבריסטול הלבן נמצא בעצם רואים את הציור שעל השקף.
וזה כמו "פנס הקסם".
תהנו!
הדס קסיר
לעוד רעיונות יצירה ותכנים מוזמנות להצטרף פהTFUZA/https://n.sendmsg.co.il/f18265 :

חנוכית
ההפתעות
והאור

הרעיון הוא ליצור חנוכיה שכל יום "נדליק" בה את "האש",
ככה נספור ונדע איזה יום היום של חנוכה* ,יחד עם הפתעות החומרים הדרושים:
 .1גלילי נייר סופג.
ומעשים טובים*
 .2מספריים
 .3דבק
אז איך זה עובד?
 .4ניירות מעוצבים.
> בתוך כל קנה יש הפתעה.
זה יכול להיות מטבע שוקולד ,או פתק למשהו גדול יותר או הפתעה  .5בריסטולים בצבעי "אש"
 .6אטבים
מ"הכול בשקל".
 .7קרטון קשיח לבסיס
> כדי לקבל את "ההפתעה" ,כל אחד כותב פתק של אור וטוב על
תהליך היצירה:
מישהו אחר בבית.
 .1גוזרים גלילי נייר סופג לחצי.
הוא יכול לכתוב גם על עצמו.
(בכלל לא פשוט לכתוב דברים טובים על עצמנו .יש כאלה שזה (השמש קצת פחות)
 .2עוטפים בניירות מעוצבים .אפשר גם לצבוע בטושים או לקשט
קשה להם ולגמרי צריך לתרגל את זה).
במדבקות או בכל מה שיש לכם.
מכניסים את הפתקים פנימה לתוך הקנה במקום ההפתעות.
 .3מדביקים את הגלילים על קרטון הבסיס.
> בסוף החנוכה ,מוציאים את הפתקים וקוראים יחד את הדברים  .4גוזרים צורת "להבות" (טיפות  /עלים) מבריסטולים בצבעים
מתאימים.
הטובים.
 .5מדביקים על האטבים( .פתיחת אטב מעולה לחיזוק מוטוריקה
איזה אור וכיף בבית!
עדינה)
אז איך עושים?
החנוכיה מוכנה!
כמובן יחד עם הילדים!
ואפילו הילדים (בני  )6הדביקו עם דבק חם לבד את הקנים לבסיס .כל שנשאר לך זה למלא אותה בהפתעות ,להכין פתקים ועט
ולחכות שחנוכה יגיע ולהוסיף אור בבית!
לא ,זה לא מסוכן.
הם הרי לא לבד ,אני ליד ומשגיחה.
וגם ,זה רק חלקים שיש מספיק מקום מרחוק להחזיק .לא צמוד לחיי חנוכה שמח ,יצירתי ומלא אור!
הדס קסיר.
לאיפה ששמים את הדבק.
ומה הרווחנו?
לעוד תכנים ורעיונות יצירה:
סיפוק ,ביטחון ,עצמאות ,הרגשה של גדול,
whatsApp/https://n.sendmsg.co.il/f18265
אז למה לא בעצם?!
חשוב לתת לילדים את המקום הזה .להשאיר את "הפחדים" שלנו
מאחור ולאפשר להם.

לדוג' :בהיר וחד-
מאיר עיניים

ביטויים עם
אור

צעד בדרכו-
הסביר-
הופיע בדפוס-
צדדים חיוביים ושליליים-
מסקנה לאחר עיון בדברים-
יחס נעים ואדיב-
מה שה' שומר לצדיקים-
דוחה הרבה מן החושך-
דבר (צירה) ברור-
ֵ
נהנה מתורתו-
גורמי השמים-
נשיא בני ראובן-
מווסת את האור-
בגד של הכהן הגדול-
בעלה הראשון של בת שבע-
עם סגולה-
ברכה במוצאי שבת-
תחנת כח-
מזמור בתהילים שנוהגים לומר בחודש אלול-
בונה המשכן-
הערב שלפני היום-
מבחינת המצב-
אותיות גדולות וברורות-
אישור-
סימן אזהרה-
רואים שהוא שמח-
אור לא זול-
בהצלחה ממשפחת קן

לפי אלף בית
מאת :בתיה חוה לרנר

חידון
מאיר לחג
החנוכה!

א .אני מלך היוונים ,מי אני?____________.
ב .היוונים אסרו לעשות ____ ______ לתינוק חדש.
ג .נס _______ היה פה.
ד .שם נוסף לבית המקדש______( .רמז :עיינו בעל
הניסים/מעוז צור)
ה  .אני תפילה מיוחדת האומרים בחנוכה להודות לה'
_________.
ו  .על הניסים ___ הפורקן ___ הגבורות ___
התשועות...
ז  .קץ בבל __________ לקץ שבעים נושעתי.
ח .אנחנו נלחמנו למען כבוד ה' ,מי אנחנו?_______.
ט .היוונים _______ כל השמנים.
י .אני אחותם של המכבים ובזכותי היוונים ברחו ,איך
קוראים לי?________.
כ ___ .קטן שמונה ימים שמנו נתן.
ל.מאכל מטוגן שנוהגים לאכול בחנוכה_________.
מ .אנחנו ראשי התיבות מי כמוך באלים'' ה' ,מי
אנחנו?
נ .בחנוכה נדליק את ה_______ שבחנוכיה.
ס .יש בי ריבה ואני מאוד מתוקה מהרו לטעום ממני!
מי אני?_________.
ע .תפילה מיוחדת שאנו מוסיפים בחנוכה בברכת
המזון ____ _________.
פ.במנורה יש כפתורים ו_________.
צ.מסרת גיבורים ביד חלשים ...ורשעים ביד _______.
ק .בבית המקדש מקריבים__________.
ר .שמן זית זך נעשה מ________ המסיק.
ש .אני הנר שממנו מדליקים את שאר הנרות,
מי אני?_____.
ת .היוונים אסרו ללמוד אותי ,מי אני?_______.

חידון
חנוכה
שמעון חיים פנישל בן 11
א .לאיזה כיוון צריך שכל הנרות יטו? (אמצע).
ב .איך קוראים לאישה שהרגה את הקיסר? (בת יוחנן).
ג .איזה מאכלים אוכלים לזכר מה שבת יוחנן עשתה? (גבינה).
ד .לאיזה כיוון מדליקים את החנוכיה בבית הכנסת? (דרום).
ה .איפה מצאו את כד השמן? (היכל –בית המקדש).
ו .מה מוסיפים בברכת המזון בימי חג החנוכה? (ועל הניסים).
ז .באיזה שמן הכי מהודר להדליק את החנוכיה? (זית).
ח .מה מדליקים בחנוכה? (חנוכיה).
ט .איזה חודש נגמר חג החנוכה?(טבת).
י .איזה עם טמא את המקדש?(יוונים).
כ .מה מצאו בבית המקדש אחרי שטמאו אותו היונים?(כד שמן).
ל .איזה מאכל שטוח ומטוגן נוהגים לאכול החנוכה?( לביבות).
מ .מי התחיל את המרד? (מתיתיהו).
נ .איזה רשי תיבות יש בסביבון? (נס גדול היה פה).
ס .איזה משחק נהוג לשחק בחנוכה?(סבביבון).
ע .איזה צורה יש לסופגניה? (עגולה).
פ .איפה נהוג להדליק את החנוכיה? (פתח הבית).
צ .מתי זמן הדלקת נרות חנוכה? (צאת הכוכבים).
ק .מה היה גדלו של כד השמן? (קטן).
ר .מה היו היונים? (רשעים).
ש .איזה ברכהאומרים רק ביום הראשון של חנוכה? (שהחיהנו).
ת .מה קוראים כל יום בחנוכה מפרשת נשא? (תלתא גוברי).

