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השאלות חוברו על ידי שרית פולק". אאוריאה"קטעי המידע נלקחו מתוך האתר 



?חג החנוכהמאחריהסיפור שעומד ומה
הם ביקשו להפוך את  . המקום הכי קדוש ליהודים, היוונים השתלטו גם על בית המקדש. היווני כבש את ירושליםאנטיוכוסצבא 

חבורה נועזת של  ', מי כמוך באלים ה: ראשי תיבות של, "מכבים"ה.היהודים ליוונים והכניסו לבית המקדש פסלים של אלילים יווניים
הם גירשו את היוונים  . אולי הצבא החזק בעולם באותה תקופה, הביסה את הצבא היווני החזק, יהודים אמיצים ונאמנים

הם מצאו רק כד  , כשרצו להחזירו לקדושה ולהדליק את המנורה של בית המקדש. מהארץ וכבשו מחדש את בית המקדש שבירושלים
.שמן זית אחד שניצל מהטומאה שהכניסו היוונים לבית המקדש

,  ימים שלמים8דלקה במשך , כמות שהייתה אמורה להספיק רק ליום אחד, נס החנוכה היה שהכמות הקטנה של השמן שבכד הקטן
.עד שהצליחו היהודים להכין שמן טהור מחדש
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שאלות-חג החנוכהמאחורי הסיפור שעומד מהו 

:עליכם לסדר את המשפטים הבאים לפי סדר הופעתם בקטע המידע.1

.המכבים מטהרים את בית המקדש. א

.מכניסים לבית המקדש אליליםהיוונים . ב

.מגרשים את היוונים וכובשים את בית המקדשהמכבים . ג

.היהודים מכינים שמן טהור שישמש להדלקת החנוכייה. ד

.  תארו את הנס המתואר בקטע המידע.2

.העתיקו מתוך קטע המידע את המשפט המתאים? מי היו המכבים.3

.את כל הפעלים המופיעים בקטעהעתיקו .4
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?בחנוכה" פרסום הנס"מהו 
שהחנוכיהכך , לפחות בקרבת החלון בדירהמבחוץאובחנוכה נוהגים היהודים להדליק נר חנוכה במתקן זכוכית על פתח הבית 

.  מרשות הרבים, תבלוט ותיראה מבחוץ
.  כדי להזכירו לכל העוברים והשבים שמביטים אל החלון, כלומר להציג ברבים את נס החנוכה, "פרסום הנס"הסיבה לכך היא 

כדי שיוכלו גם העניים לקיים את מצוות נרות  , מצוות פרסום הנס של חנוכה היא כה חשובה שהמצווה מחייבת לתת צדקה לנזקקים
.  החנוכה ולפרסם את הנס

שאלות
?לפי היהדות ומדועהחנוכיהמהו מיקום .1

?  "פרסום הנס: "הביטויפירושמה.2

?מדוברנסאיזהעל.3

?צדקה לנזקקיםמתןלמצוותהנספרסוםמצוותביןמהו הקשר.4
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?מדוע חוגגים את חג החנוכה
הניצחון שחרר את היהודים מהשעבוד של היוונים ומהגזרות שגזרו  . של החשמונאים על היווניםנצחונםאת חג החנוכה חוגגים לזכר 

.  המקדש לפעול-בעקבות הניצחון חזר בית. היוונים עליהם
כשמצאו  , אך לפתע. כדי להדליק את מנורת הזהב, ימים מפני שלא נמצא בבית המקדש שמן8את החג חוגגים במשך 

.  נעשה נס והשמן המועט שבו הספיק לשמונה ימים, החשמונאים פך קטן של שמן
שאלות

.בארו את המילה שעבוד מתוך המילון.." הניצחון שחרר את היהודים מהשעבוד."1

?"שעבוד"כתבו מהי המילה ההפוכה למילה . 2

?הסיבה שאנו  מציינים את חג החנוכה במשך שמונה ימיםמה . 3

?אךאיזו מילה ניתן לכתוב במקום המילה -"לפתעאך. "4

.המידעבקטע את כל מילות הקישור הכתובות העתיקו . 5
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הסופגניותההיסטוריה של 
ִניות  .  שגילם הוא כגיל הטיגון, אבל נראה שמדובר באחד המאכלים העתיקים (Sufganiyot))לא ברור היכן נולדו הֻסְפגָּ

מטוגנת בשמן  שהסופגניהאבל אם האחרונים נאפים בתנור הרי , או ללחםללחמניההוא אותו בצק שמשמש הסופגניההרי בצק 
.רמז למקור שמה, וסופגת אותו

אבל מבחינת הסגנון  . עדויות לסופגניות כלשהן נמצאו כבר אצל היוונים והרומאים. נולדה אצלושהסופגניהכמעט כל מטבח יספר 
ר"שבו היא נקראת , הסופגנייה היהודית נלקחה כנראה מהמטבח הגרמני, שלה ינֶּ לִ רְ .  סופגניות מקבילות יש בכל רחבי העולם הישן". בֵּ

גם אם היא  , הסופגנייה הגרמנית נראית ממש כמו הסופגנייה שלנו". עוגת מחבת"שפירושו , "קראפפן"הבדרום גרמניה יש את 
גם אבקת הסוכר שמעליה מסגירה את ההשראה  . או קרם מתוק אחר, אבל תמיד יש את הריבה שבמרכזה, לעיתים קטנה ממנה

.לסופגניות שלנו
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(המשך)הסופגניות  של ההיסטוריה 
או עם  בסוכר בצורות שונות ומשונות אבל כמעט תמיד מגולגלות , סופגניות מקבילות. שאנו מכירים לא נולדה בגרמניההסופגניהאבל 

.  ניתן למצוא כאלה במדינות רבות, אבקת הסוכר מעליהן
במזרח התיכון  , "קפאף"היר את 'באלג', הספינגבמרוקו ובטוניס יש את , "קרוף"בסלובניה , "ורוס'צ"בספרד היא נקראת 

.  שהן סופגניות זעירות וספוגות בסירופ דבש, "עוואמה"הנאפות 
.  היפאני הן הגיעו" אנדונטס"ולאיראן ועד לאתיופיה , יוון, מיני סופגניות יש גם בתורכיה

עם מה שיהפוך  אינגלנדעל ידי המתיישבים ההולנדים והגרמנים שהגיעו לניו , אפילו לארצות הברית הובא השמנוני והמתוק הזה
".  עדות הבייגלה"עם החור בסגנון , הסופגניות המצופות והמתוקות להפליא, "דֹוַנאְטס"ל
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(המשך)הסופגניות  של ההיסטוריה 
תיאכל בתקופתוהיא"פאנקפרשנגי"מופיעות כבר עדויות על קיומה המוקדם של מה שתיקרא בה 16-בהונגריה של המאה ה

(.  בהונגריתפרשנגי)הקרנבל 
חתיכה של בצק שמרים לתוך סיר מלא בשמן רותח ויצרה  17-מצד אחר מסתובבת אגדה על טבחית אוסטרית שהפילה במאה ה

,הונגרית הגיעה הסופגנייה המדושנת העונג-בנדודיה לאורך האימפריה האוסטרו, כך או כך. בטעות את הסופגנייה הראשונה
לנו התאים מנהג הסופגנייה. היהודים, היישר אלינו, המן שבאו מאותה סביבה-ממש כמו אוזני, עד לגרמניה ומשם, השמן והריבה

.שעל פי האגדה לא נגמר בחנוכה, במיוחד בזכות השמן
.  על שום שמן הטיגון הרב שהיא סופגת לתוכה, בעברית היא נקראת סופגנייה

".  ספוג"שמשמעותה " ְסּפֹוְנגֹוס"הוא מהמילה היוונית " סופגן"מקור המילה 
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שאלות? מה ההיסטוריה של הסופגניות
?בשורה הראשונה" שגילם"למי מתכוונים במילה .א.1

?"האחרונים"למי הכוונה במילה . ב

.הוכיחו מתוך הקטע? סופגניהמה מקור השם . 2

?"נולדה אצלושהסופגניהכמעט כל מטבח יספר "מהמשפט מה ניתן להסיק . 3

:השלימו את הטבלה הבאה לפי הנתונים כתובים בקטע המידע.4

?נקראת ככהמדןע?הסופגניהכיצד נקראת המדינה
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?מאיפה הגיעו לביבות החנוכה

נולדו כשהוסיפו היהודים אותן, בעברית לביבות, "לטקעס"ה. בחג החנוכה(Fritters)לא ידוע מתי נולד המנהג להכין לביבות
,  תפוח האדמה, 18-לא ברור אם זה קרה מפני שהשתעממו מהסופגניות ורצו לגוון במאכל הכי אופנתי במאה ה. לתפריט החג

.או שהייתה הצדקה אחרת לכך
...  זה פשוט טעים

.  שטוגן בשמן רותח, היא מאכל עשוי ירקות מרוסקים, "לטקעס"באידיש , אז הלביבה האירופית
.  אירופה ומרכזה-המאכל הזה מוכר ברבות מארצות מזרח. המוכרת והאהובה ביותר הוא עשוי מתפוחי אדמה טרייםבגירסתו

"רייבקוכן"בהוא ככל הנראה , ההמןואוזני הסופגניהכמו , אבל מקור הלביבה היהודית. בבלארוס הוא אפילו מוגדר כמאכל לאומי
(Reibekuchen),  שני מאכלים עממיים שהיהודים נחשפו אליהם בגרמניה ואימצו אותם אז,"קרטופלפאפר"או  .

,  אבל בניגוד למנהגים כמו ליל הסדר, קיבל קישור מעניין לנס פך שמן המיתולוגי, המנהג לאכול בחנוכה מאכלים עתירי שמן
.  כך איזה שהוא צורך לזכור ולהזכיר-נראה שהוא שירת קודם כל צורך קולינארי וקהילתי ורק אחר

10קפולשרית



שאלות? מאיפה הגיעו לביבות החנוכה

(ממה עשויה הלביבה, הסיבה לאכילת הלביבה, שם נוסף ללביבה, בה נולד המנהגהשנה )". ללביבה"הכינו תעודת זהות 1.

?"הלביבה היהודית"מהו מקור 2.

?למה משווים את הלביבה בקטע המידע3.

.בארו את המושג מתוך המילון? "שמןעתירי"מה פירוש המושג 4.

?מדוע נוהגים לאכול מאכלים עתירי שמן5.
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?"צורמעוז "מקור השיר 
,  זה היה בעיצומם של ימי הביניים. בגרמניה13שיר יהודי עתיק שנכתב במאה ה־, הוא בעצם פיוט" מעוז צור ישועתי"השיר 

שרדפו אותם קשות והאשימו יהודים בעלילות דם  , הם סבלו מאד מהנוצרים במרכז אירופה. תקופה אפלה וקשה ליהודים
לא זו בלבד  , שבה יצאו כוחות נוצריים לכבוש את ארץ ישראל והיהודים, בנצרות זו הייתה תקופת מסעי הצלב. איומות

.  בעוד הם חסרי אונים בגלות, הם גם ראו בעיניים כלות כיצד כובשים הנוצרים את ארצם, שסבלו באירופה מרדיפות קשות
.  על היהודים, מלך היווניםאנטיוכוסהשיר תאר את הצרות שידע העם היהודי לאורך ההיסטוריה ומתמקד בגזרות שהטיל , ואכן

הוא מתאר את נס פך השמן ואת ההצלה  . השיר מספר על מרד החשמונאים עתיר הגבורה ועל הניצחון הגדול על היוונים
.  וההתגברות של עם ישראל על צרותיו

שאלות

".  צורמעוז "תארו את התקופה בה נכתב הפיוט 1.

?לבין כתיבת הפיוט13במאה השארע מה מה הקשר בין 2.

?בפיוטכתבו מהם הנושאים המוזכרים 3.
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?מהם דמי חנוכה
Channukahדמי חנוכה gelt)  )הסופגניות  , החנוכיהכמו . הם מנהג יהודי עתיק שבו נוהגים ההורים לתת לילדיהם מעות בחנוכה
?  אבל למה דווקא כסף ולא מתנות. גם דמי החנוכה מוסיפים חגיגיות לחג האור, והסביבונים

מחנכים  , על ידי נתינת דמי חנוכה. האמונה הרווחת היא שדמי החנוכה נועדו לחנך את הילדים לתת צדקה ולעשות מעשים טובים
כך מעודדים  . מעבירים מסר חינוכי על הטוב שבנתינה, כשנותנים לילדים דוגמה אישית לנתינה. ההורים את הילד למעשים טובים

.  הם יעשו צדקה ומעשים טובים גם מבלי לקבל דבר, כדי שכשיתבגרו הילד והילדה, באמצעות הפרס לעשות זאת מגיל ילדות
היו שגרסו  . המנהג עומדות סיבות רוחניות וחשובות עוד יותרשמאחריטענו ', מלובביץם והרבי "כמו הרמב, חכמים יהודיים בעבר

היו דמי החנוכה הדרך  , וחייליואנטיוכוסעל הנצחוןלאחר . שהיוונים פגעו ברכוש ישראל אך גם רצו להשחית את הרוח היהודית
.  לחזור לרוח היהודית של צדקה ומעשים טובים

.  לאחר שהסתבר לו שארנקו של חייל שרצה לקנות ממנו נגנב, דוגמה עכשווית ומרגשת לדמי חנוכה מודרניים נתן בעל מאפיה מנהריה
משנודע לבעל המאפייה שכל כספו נגנב הוא  . הוא הבין שכל כספו נגנב, החייל רץ לחפשו ולאחר שמצא את הארנק הריק מכסף

הוא גילה  , רק משהחייל פתח אותה והתכוון לאכול מהעוגות. התעקש להעניק לו את שקית המאפים שבחר קודם ושלח אותו לדרכו
.  בתור דמי חנוכה, שקלים200שבשקית הכניס האופה בסתר גם שטר של 
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שאלות? מהם דמי חנוכה

?"מעות"פירוש המושג מה .1

?מדוע נוהגים לחלק כסף ולא מתנות.2

.מצאו בקטע המידע סיבה נוספת אותה סברו החכמים היהודים. 3

?המוזכרים בקטעהעכשוויים תארו מהם דמי החנוכה . 4

.מודרנייםלדמי חנוכה "הביאו דוגמא מחייכם .5
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?למנורת שבעת הקניםהחנוכיהכיצד דומה 
לכן הם נהגו לשנות אותם ולהשתמש בחפצים  . על היהודים נאסר מאז ומתמיד ליצור חפצים שדומים לכלי הקודש של בית המקדש

.  ביחס לתשמישי הקדושה מבית המקדש, שנעשו בהם שינויים
של שישה ושל  , לא יעשה אדם מנורה כנגד מנורה אבל הוא עושה של חמישה"ש, ב"ראש השנה כד ע, על כך נכתב למשל בתלמוד בבלי

".  ושל שבעה לא יעשה, שמונה
זאת לזכר נס שמונת הימים של פך השמן שהאיר  . 9-אך מספר הקנים שונה ל, דומה למנורת שבעת הקנים בצורתההחנוכיה, ואכן

על אף שהדמיון  , כך נמנעה הזהות למנורת שבעת הקנים. שבעזרתו מדליקים את שמונת נרות החנוכה, את בית המקדש והשמש
מבלי להפר  , הצליחו כך לקשור בין נס החנוכה לקדושת בית המקדש, "יצירתיות יהודית"תודות למעט , במילים אחרות. נשמר בכל זאת

".  מנורה"לחנוכיהבאנגלית קוראים . את האיסור היהודי
שאלות

?מהי הסיבה לכך שהיהודים ערכו שינויים בכלי הקודש של בית המקדש.1

?בתלמוד הבבלימהנכתבמה ניתן להסיק .2

15?מהי הסיבה לשינוי מספר הקנים-"9דומה למנורת שבעת הקנים אך מספר הקנים שונה להחנוכיה"ואכן".3



?מי המציא את הסביבונים
.  מסתבר שהוא בכלל לא נולד ביהדות, החנוכה כל כך אהוב אצלנו היהודיםבחג  (dreidel)על אף שהמשחק בסביבון 

נמצאו סביבוני  , בחפירות ארכאולוגיות שנעשו באי סרדינה שליד איטליה. שכבר ברומא העתיקה נהגו לשחק בו, מדובר במשחק עתיק
אותו יהודי אשכנז  " גילו"משהגיע עד גרמניה . מאז הוא המשיך להיות משחק פופולארי באירופה. משחק רומיים מן העת העתיקה

.  שחמט ודמקה, קלפים-ושם הוא ככל הנראה נוסף למשחקי החנוכה האחרים 
כל משתתף היה מסובב אז  , שעל כל אחד מארבעת צדדיו צוינה אות של הפסד או זכייה, הסביבון היה אז סוג של משחק מזל

,  (כלום)ניכסט. הן היו קיצור של המילים הגרמניות שאמרו במה זוכה המסובב .N,G, H, Sהאותיות חרוטות שעליו היו , את הסביבון
.  שבו גם מפסידים וגם שמים כסף נוסף אל הקופה, (שים)ושטאל( חצי)האלב, (הכול)גאנץ
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המשך? מי המציא את הסביבונים
האותיות הלטיניות הומרו באותיות  . היהודים נהגו לשחק בו על אגוזים וסוכריות ומדי פעם גם על דמי החנוכה שקיבלו הילדים

–ש , ה, ג, נ: לאותיות המקבילות N,G, H, Sכך הפכו האותיות . מקבילות ונמצא להן פירוש יהודי שהתאים היטב לחנוכהעבריות 
.  התייחס לארץ ישראל ולנס פך השמן" שם"שהכמובן ". נס גדול היה שם"קיצור של 

ה עתיקה, כך הפך משחק ההימורים האירופי טָּ לסמל בחג החנוכה המאזכר את ניצחון המכבים היהודים  , אם תרצו מעין סוג של רֹולֶּ
.  על היוונים

אבל בשלב כלשהו הוחלט לשנות את  , לא ברור מי ומתי בדיוק. עם השנים נולדה הציונות וצעירים רבים החלו לעלות בעליות לארץ ישראל
והודגש שהנס הגדול של חנוכה  " פה"ל" שם"מ, כך הובהר גם על גבי הסביבון המעבר ההיסטורי. 'האות האחרונה בסביבון לאות פ

.  ממש פה, התרחש בארץ ישראל
ה"גם שמו הערבי . זה יהפוך גם לשמו באנגלית". דריידל"על שם התנועה הסיבובית שלו זכה הסביבון אז ביידיש לשם  רָּ פֶּ מציין  " פֹורְ

.  את תנועתו הסיבובית של הסביבון
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שאלות? מי המציא את הסביבונים

?הכתובה בשורה הראשונה" על אף"המילהבמקוםלכתובניתןאיזו מילה1.

.לאורך השנים" משחק הסביבון"השתלשלותאתתארו2.

(מילים2)?כיצד מתואר משחק הסביבון בקטע המידע3.

?הסביבוןעלהכתובותהאותיותפירושמה4.

?היהודיםבחג החנוכה המאזכר את ניצחון לסמל " ממשחק מזל"הסביבון הפךכיצד5.

?מדוע שונתה אות אחת מהאותיות הכתובות על גבי הסביבון6.

?מדוע נקרא כך בכל אחת מן המדינות? מהו שמו הערבי מהו שמו האנגלי של הסביבון 7.
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?מיהו הגיבור היהודי יהודה המכבי
יהודה היה טקטיקן ואסטרטג מהרמה  . מתתיהו, הוא היה בנו ויורשו של יוזם המרד. יהודה המכבי היה מנהיג מרד החשמונאים

-ניצול ההצלחה בשדה הקרב והרדיפה של האויב עד להכרעתו , המארבים וההפתעה שהכין לאויב, ניהול המערכה שלו. הראשונה
.  כל אלה הפכו אותו למצביא דגול

מי כמוך באלים  "מצד שני יש המפרשים שמכבי הוא ראשי תיבות של "(. פטיש"מלשון " מקבת)"המקבייש הגורסים ששמו היה יהודה 
.  שהיא סיסמת מרד החשמונאים" 'ה

שאסרו על היהודים לקיים את פולחנם הדתי וכנגד  , הרביעיאנטיוכוסבתגובה לגזירות . יהודה הנהיג את מרד החשמונאים
על אף שמספר חייליו והנשק שעמד  , על צבאות גדוליםנצחונותכמצביא הוא פיתח שיטה של . תופעת ההתייוונות בעם היהודי

.  לרשותם היה קטן מאד
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המשך? מיהו הגיבור היהודי יהודה המכבי
בבל וטורקיה של  , שהיו ממלכה על סוריה, ליתר דיוקהסלווקים-שבה הוא ארב ותקף את היוונים , זו הייתה בעצם לוחמה זעירה

.  של אלכסנדר מוקדון, שהייתה בעבר חלק מהאימפריה היוונית, היום
האוייבלמול , שהתמקמו במקומות גבוהים, אולי המקום היחיד שבו יכול היה להביא לידי ביטוי את יכולת אנשיו, במעברי הרים צרים

.  שנתקע במקום נמוך עם ניידות מוגבלת
לאחר כמה  . משא ומתן וביטלו את הגזירות שהיו הסיבה לפרוץ המרדאיתוהם נאלצו לקיים , לאחר שניצח שוב ושוב את היוונים

מאוחר יותר הוא גם הצליח להחזיק בשליטה על  . השתלט יהודה על ירושלים ושיחרר את בית המקדש, אנטיוכוסעם מותו של , שנים
,  הגיע צבא יווני עצום, לאחר שכרת ברית הגנה עם הרומים, אך כמה שנים מאוחר יותר. בדרך של הסכם עם היוונים, ארץ ישראל

.  הרג אותו בקרב והשתלט שוב על ארץ ישראל
את הטקטיקות הצבאיות  . בזיכרון העם היהודי נותר יהודה המכבי מנהיג מופת של היהודים ומהמצביאים הנערצים בכל הזמנים

.  20-ל במאה ה"שלו אימץ צה
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שאלות? מיהו הגיבור היהודי יהודה המכבי

?דגוללמצביאהמכבייהודהאתמה הפך1.

?גרסאות שונות קיימות לשמו של יהודה המכבי2כתבו אילו 2.

?הייתה שיטתו של יהודה המכבי בכדי לנצח את הצבאות הגדוליםמה3.

?  מה הייתה הסיבה למשא ומתן המוזכר בקטע המידע? בין מי למי התקיים משא ומתן4.

?כתבו מה ארע ליהודה המכבי למרות ההצלחות הרבות אותן השיג5.

.הסבירו?המכבייהודהלביןל"צהביןהקשרמה6.
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