
 בס"ד

 חידות וחידודים לחג האורים:

 מלה: "אור". הבכל המלים שלפנייך מסתתרת 

 גלו את המלה, וצבעו את האורות.

  מקבלים אותו בסבר פנים יפות .1

_________________  

 את משה רבינו משו משם .2

_________________  

 ארנבת חיה בה .3

_________________  

 מאכל הסינים .4

_________________  

 כלי נגינה .5

_________________  

 עלים מחטניים וניחוח נעיםעץ בעל  .6

_________________  

 בית הסוס .7

_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 התשובה ההגדרה 

 )הוא(

 התשובה ההגדרה

 א(י)ה

  מאכל שמנוני  יבר עיקרי בגוףא  .1

 שמש למטרותוזל המנ  .2
 בחגרבות  

  הז  ר   לא 

  שם החג  נכד של האדם הראשון  .3

  האשנאחז בה   חלק מהציצית  .4

  באמצעותה נהרג אליפורנס  מבני מתתיהו  .5

  בטורקיה עיר  רשעהגוי ה  .6

במרכז מהיר כביש   סמל המרד-ראשי תיבות  .7
 הארץ

 

, או בסיס מנקה במקלחת  .8

 לסידורי פרחים

שמנה, מתוקה ומלאה  
 סוכר

 



 לא לפי הסדר רשימת התשובות:

 ()לב, לביבה 

 ()ספוג, סופגניה 

)מכבי, מכבית  ) 

)פתיל, פתילה  ) 

)יהודה, יהודית  ) 

חנוך, חנוכהה ) 

)אנטיוכוס, אנטיוכיה  ) 

  

  

  



  

 בס"ד

 לחנוכה: א' ב'
 _______ כמה נרות מדליקים ביום הרביעי?  -א

 _______  .אחד מהבנים של מתתיהו 2 

  החשמונאים הצליחו לטהר את_______  -ב

  ליקו באבני צור והיום ב_________פעם הד -ג

   יש הנוהגים לחלק לילדים _________ -ד

   בחנוכה נצחנו את _______  -ה

  ח נרות _______ כבית הלל -ראשי התיבות של חנוכה הם  -ו

   _______ באיזה שמן מצווה מן המובחר להדליק נר חנוכה?  -ז

   בחנוכה מדליקים ב ________  -ח

   החצי השני של חג החנוכה יוצא בחודש ________  -ט

 _______  אני לא משתחווה לפסל . מי אני ?  -י

   חג חנוכה חל ב __________  -כ

  _______ אדמה?  מאכל מטוגן מתפוחי. 1 -ל

   ____. מאיזה שבט היו החשמונאים? 2 

 _______ מנהיג המרד ! . 1 -מ

 _______ . העיר שבה התחיל המרד? 2 

   אם לא שמן זית אז לפחות נדליק ב ______ !  -נ 

  _______ נהגו אז ועתה לשחק בו בחנוכה. 1 -ס

 _______ . דבר גדול וטעים שאוכלים בחג החנוכה 2  

    _______ –בתפילה ובברכת המזון מוסיפים בחנוכה את ברכת  -ע

 _______ החשמונאים מצאו אותו בבית המקדש  . 1-פ

 _______  . היוונים השתמשו בו במלחמות שלהם 2 

 _______  מתי מדליקים נרות ?  -צ

   במנורה של בית המקדש יש שבעה _______  -ק

  אחת מגזרות היוונים היתה קשורה ל ____ ______  -ר

 _______ כמה ברכות מברכים בשאר ימי חנוכה ) חוץ מהיום הראשון (?. 1 -ש

 _______  . אחד מהבנים של מתתיהו 2 

 _______ ביום השמיני מדליקים ) כולל השמש (  -ת

 

 


