
התכנים באדיבות הארגונים: אלול, הלו"ז העברי, ניצנים, תמורה, אסיף

מה בתכנית?
הדלקת נרות חנוכה:

בקלפים הורודים

פעילות על פי הקלפים:
צהוב: חידות

כחול: מקורות וטקסטים
ירוק: פעילות ויצירה

שכנים.ות יקרים.ות,
כיף שבחרתם לציין ביחד

את החג בבניין!

פשוט זמן איכות עם השכנים.ות!



כסלו התשפ"א, דצמבר 2020



לאחר ששוקעת השמש נתכנס יחד ונציב בחנוכיה את הנרות מימין לשמאל - 
מלבד השמש. נדליק את השמש ונברך:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק 
נר חנוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם 
בזמן הזה.

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
נתחיל להדליק מהנר השמאלי ביותר לכיוון ימין החנוכיה, ונציב את השמש במקומו 

בחנוכיה. 

לאחר הדלקת הנרות נשיר יחד (בשלב זה כדאי לחלק שירונים):

ׁשוּעוֹת וְעַל הִַמּלְחָמוֹת  ּ ַמְדלִיִקין עַל הַנִִּסּים וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הְַתּ ּ אָנו הַנֵּרוֹת הַלָּלו
ּ בַּיִָּמים הָהֵם בַּזְַּמן הַזֶּה. עִָשׂיָת לַאֲבוֵֹתינו ֶשׁ

כִין  ם ּתוָֹדה נְזַבֵּחַ. לְעֵת ָתּ פִלִָּתי וְָשׁ כּוֹן בֵּית ְתּ בֵּחַ. ִתּ ָמעוֹז צוּר יְׁשוּעִָתי לְךָ נָאֶה לְַשׁ
זְבֵּחַ: יר ִמזְמוֹר חֲנֻכַּת הִַמּ ַמטְבֵּחַ ִמצָּר הְַמנַבֵּחַ. אָז אֶגְמוֹר בְִּשׁ

עְבּוּד ַמלְכוּת עֶגְלָה. וּבְיָדוֹ  י בְִּשׁ ּ בְּקוִּשׁ י בְּיָגוֹן כֹּחִי כִּלָה. חַיַּי ָמְררו ָרעוֹת ָשׂבְעָה נַפְִשׁ
ּ כְאֶבֶן בְִּמצוּלָה: הַגְּדוֹלָה הוֹצִיא אֶת הַסְּגֻלָּה. חֵיל פְַּרעֹה וְכָל זְַרעוֹ יְָרדו

י. וְיֵין  י. וּבָא נוֹגֵשׂ וְהִגְלַנִי. כִּי זִָרים עָבְַדִתּ ַקְטִתּ ם לֹא ָשׁ דְּבִיר ָקְדׁשוֹ הֱבִיאַנִי וְגַם ָשׁ
י: עְִתּ בְעִים נוָֹשׁ י. ֵקץ בָּבֶל. זְֻרבָּבֶל. לְֵקץ ִשׁ עָבְַרִתּ י כְִּמעַט ֶשׁ ַרעַל מַָסכְִתּ

בָָּתה.  כְּרוֹת קוַֹמת בְּרוֹׁש בִֵּקּׁש אֲגָגִי בֶּן הְַמָּדָתא. וְנִהְיָָתה לוֹ לְפַח וּלְמוֵֹקׁשׁ וְגַאֲוָתוֹ נְִשׁ
לִיָת: מוֹ ָמחִיָת. רֹב בָּנָיו וְִקנְיָנָיו עַל הָעֵץ ָתּ ׂאָת. וְאוֹיֵב ְשׁ רֹאׁש יְִמינִי נִֵשּ

ָמנִים.  ּ כָּל הְַשּׁ ּ חוֹמוֹת ִמגְָדּלַי וְִטְמּאו ַמנִּים. וּפְָרצו ּ עָלַי אֲזַי בִּיֵמי ַחְשׁ יְוָנִים נְִקבְּצו
יר וְּרנָנִים: ּ ִשׁ מוֹנָה ָקבְעו נִּים. בְּנֵי בִינָה יְֵמי ְשׁ וַֹשׁ וִּמנּוַֹתר ַקנְַקנִּים נַעֲֶשׂה נֵס לַּשׁ

עָה. כִּי  ךָ וְָקֵרב ֵקץ הַיְׁשוּעָה. נְקֹם נְִקַמת ַדם עֲבֶָדיךָ ֵמאָֻמּה הְָרָשׁ חֲשׂוֹף זְרוֹעַ ָקְדֶשׁ
ּ רוֹעֶה  עָה. וְאֵין ֵקץ לִיֵמי הָָרעָה. ְדֵּחה אְַדמוֹן בְּצֵל צַלְמוֹן הֵָקם לָנו ּ הַָשּׁ אְָרכָה לָנו

בְעָה: ִשׁ

הנחיה להדלקת נרות מסורתית



בת מתתיהו החשמונאי היתה הגיבורה שבזכותה החל כל סיפור חנוכה. בזמנה, 
אנטיוכוס הנהיג את "חוק הלילה הראשון", שמשמעותו חובת ביקור לא נאות של 

כלה לפני חתונתה אצל ההגמון, השליט.

בת מתתיהו לא הסכימה ל"חוק הלילה הראשון" ושכנעה את אחיה לצאת למרד 
נגד אנטיוכוס ולהפסיק את הפגיעה בנשים ערב חתונתן. בקהילות יהודיות במזרח 
התיכון סיפרו על הגיבורה הנשית וחגגו בחנוכה את "חג הבנות". בחלק מהמקורות 
הגיבורה שחוללה את הנס היא חנה, ובחלקם הגיבורה היא יהודית. יש הטוענים 
שאלו שתי נשים, ויש הסוברים שמדובר בסיפור מוצפן המספר על אישה אחת: 
בת מתתיהו. סיגל לאה רוה ז"ל חיברה בית נוסף לשיר "מעוז צור", וכדי לכבד את 
מגוון המסורות השיר הוא לכבוד חנה-יהודית המכבית - מוזמנות.ים לשיר יחד:

תוספת נשית להדלקת הנרות המסורתית

חַנָּה-יְהוִּדית הַַמּכַּבִּית

ּוָנִים. ְ ָקְראָה לְֶמֶרד בַּי

אִַמּיצָה וַאֲִמִתּית

יָצְאָה נֶגֶד ְמעַנִּים.

ֵמאֹפֶל ְמצוָּקה

הִֵריָמה נֵס וַאֲבוָּקה.

כָּךְ נִזְכֹּר

בְִּשיּר ִמזְמוֹר

ְדּרוֹר נִָשיּר בַּחֲנֻכָּה:

(סיגל לאה רוה)



הפוך את כיוון הדג באמצעות הזזה של 3 גפרורים בלבד

חידת גפרורים 1

שנו את מיקומם של 2 גפרורים, כך שיתקבלו 3 משולשים

חידת גפרורים 2



תשובה חידה 1

תשובה חידה 2



ניתן לחלק נרות ולבקש מהילדים להרים אותם בכל פעם שהתשובה היא 'כן',
או לתת לכל משפחה שלטים של 'כן' ו'לא', או פשוט להגיד את התשובה בקול/ 

להצביע.

שאלות: נכון או לא נכון?

1. החשמונאים גרו בכפר מודיעין

2. בחנוכה נהוג לאכול מצות

3. מקור השם הוא 'חנו בכ"ה בכסלו'

4. חנוכה מכונה 'חג האורים' 

5. חג החנוכה נמשך 5 ימים

6. נס פח השמן התרחש בל"ג בעומר

7. בחנוכה מדליקים 44 נרות בכל ימי החג

8. לחנוכיה יש 7 קנים

9. אסור להשתמש באור נרות החנוכה ולשם כך יש שמש

10. בחג החנוכה נהוג לאכול לביבות

11. לגיבורת חנוכה, שהערימה על שר הצבא האשורי והצילה את העם,
      קוראים שרה

12. למלך היווני שנלחם במכבים קראו אלכסנדר

חידון לחנוכה



תשובות

1. כן

2. לא, סופגניות ולביבות

3. כן, וגם בגלל חנוכה המקדש

4. כן

5. לא, שמונה ימים

6. לא, בחג החנוכה

7. כן

8. לא, ישנם 8 קנים + שמש

9. כן

10. כן

11. לא, קוראים לה יהודית

12. לא, שמו אנטיוכוס

חידון לחנוכה



1. למה חוגגים את חג החנוכה?
רמז: שלוש סיבות - סיבה ניסית,

סיבה לאומית וסיבה טבעית

2. למה משחקים בסביבון?

3. למה אוכלים מאכלים עם שמן?

חידון משמעויות



תשובות

1.  סיבות לחג: נס פך השמן (כד קטן של שמן הספיק להדליק את המנורה בבית 
המקדש במשך שמונה ימים!), הניצחון במלחמה נגד היוונים (כאשר המכבים היו 
מעטים והיוונים רבים), וסיבה טבעית - התגברות האור בעולם בתקופה זו של 

השנה (הימים מתארכים).

2. סיבות למשחק הסביבון: לפי הסיפור המקובל, כאשר נאסר על היהודים 
ללמוד תורה, הם נאלצו להסתתר במערות כדי ללמוד. על מנת להסוות את לימוד 

התורה, ישבו הילדים הצעירים בפתחי המערות ושיחקו בסביבון.

3. סיבה לאכילת מאכלים עם שמן: זכר לנס פך השמן - לאחר שהחשמונאים 
שחררו את בית המקדש השני מידי היוונים, הם מצאו פך אחד (כלי קיבול קטן 
לנוזלים) של שמן זית טהור, שהיתה בו כמות שהיתה אמורה להספיק להדלקת 
המנורה למשך יום אחד, אך לבסוף הספיק להארת מנורת המקדש לשמונה ימים. 



מילים מאירות

מאחורי כל הגדרה מסתתרת מילה שמכילה בתוכה את המילה "אור", גלו אותה!

מחילת עכבר

כוכב נופל

 ביטוי שמציין גילוי חשוב
ומשמעותו ביוונית "מצאתי!"

שעון מטוטלת

כלי נגינה

יסוד כימי
רדיואקטיבי

מקורי

מקום מגורים
לחיות משק

כוכב לכת

 צייד מהמיתולוגיה היוונית שעל 
שמו קבוצת כוכבים



תשובות

מאורה

מטאור

אורלוגין

אורגן/ית

אורניום

אורגינלי

אורווה

אורנוס - אורון

אוריון

אאוריקה



ָקצָר / רחל חלפי 
אַנִי עַַדיִן ִמְתַקּשָה לְעַכֵּל
ֶשֵמאַחוֵֹרי כֹּל חַלוֹן מוּאָר

ִּים ּתֵר ִספּוּר חַי מִסְּתַ
לֹא פָּחוֹת

עָמֹק
לִּי ִמּשֶ

» התחברו בזוגות וספרו דבר מסיפור החיים שלכם.ן
לשכן.ה שעוד לא הזדמן לכם.ן להכיר טוב.

מתוך "ניסים" / יהודה עמיחי
ָּבָר נְִראָה נֵס "ְמָרחוֹק כָּל ד

.ְ אֲבָל ִמקָּרוֹב גַּם נֵס לֹא נְִראֶה כָּך
ּ ִמי ׁשֶעָבָר בְּיָם-סוֹף בִּבְִקיעַת הַיָּם אֲפִלּו

ָראָה ַרק אֶת הַגַּב הַּמַזִּיעַ ׁשֶל הַהוֹלֵךְ לְפָנָיו…"

» התחברו בזוגות וספרו על נס שיש לכם.ן בחיים,
גם אם ביומיום אתם.ן לוקחים.ות אותו כמובן מאליו.

מקורות לשיח משתף



מסופר על הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל שהזדמן 
פעם בשעה מאוחרת בלילה לביתו של סנדלר, וראהו 
יושב ועושה את מלאכתו לאור הנר ההולך ודועך. 
'מדוע עודך יושב ועובד?', שאל אותו רבי ישראל, 
'הלא השעה כה מאוחרת, והרי גם הנר עוד מעט 
ויכבה ולא תהיה בידך אפשרות לעשות מאומה?'. 
בתשובתו  הסנדלר  לו  ענה  כלום',  בכך  'אין 
המפורסמת, 'כל זמן שהנר דולק - עוד אפשר לפעול 
ולתקן'. רבי ישראל התרגש מאד לשמע דברים אלה, 
ודן קל וחומר לעצמו: אם לצרכו של הגוף צריך לעבוד 
כל זמן שהנר דולק, ואפשר לפעול ולתקן לאורו, 
לצרכה של הנשמה על אחת כמה וכמה שעל האדם 
לעבוד ולתקן מה שאפשר, כל זמן שנר נשמתו מאיר. 
מסופר שימים רבים שמעו את רבי ישראל מתהלך 
בחדרו ומשנן לעצמו בהתרגשות עצומה: כל זמן 

שהנר דולק, אפשר עוד לתקן.

» ספרו אחד.ת לשני.ה מה הייתם.ן רוצים.ות לתקן 
(ביחסי השכנות, בחיים, בהורות וכו')? זכרו: גם אם 
לפעמים נראה שכבר חשוך - כל זמן שהנר דולק 
אפשר עוד לתקן! כל עוד חיים - ננסה לתקן, ביחד.

מקורות לשיח משתף



"בית-שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, 
מכאן ואילך פוחת והולך; ובית-הלל אומרים: יום 
ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר 
עולא... טעמא דבית-שמאי – כנגד ימים הנכנסים, 

וטעמא דבית-הלל – כנגד ימים היוצאים".

גישות שונות לגבי אופן  » אנו רואים פה שתי 
הדלקת הנרות. לבסוף אמנם אנו הולכים לפי בית 
הלל ומדליקים בכל יום נר נוסף, אבל ידוע שישנם 
מנהגים שונים בחג החנוכה ובכלל בחיים - שהביאו 
יחד  נחלוק  בואו  יהודים מרחבי העולם.  איתם 
שלכם.ן  וסבתא  סבא  מבית  ומנהגים  סיפורים 

שקשורים לחנוכה.

מקורות לשיח משתף



”מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך” (מיוחס לרבנו 
בחיי וגם לבעל שם טוב) - הניצחונות האמיתיים הם 
אלה הכוללים את ניצחונה של הרוח האנושית על 
ובלכידות  באמונה  חמושה  זו  רוח  להרע.  הכוח 

הפנימית היא גם זו שניצחה את אויבנו בחנוכה. 

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

עלינו להגביר את האור" (א.ד. גורדון)

"פקח עיניי לראות את האורות הקטנים שעל ידי וגם 
את אור הכוכבים הרחוקים שמאירים את דרכי. אל, 
אם נתת ניצוץ של טוב בתוכי, תן ויוכל לבעור כשלהבת 

ולהעיר לבבות רבים (עפ"י חנה סנש)

» מה האור בחיים שלכם.ן? איזה אור אני מביא.ה 
לעולם? מה יכול להאיר את הבניין שלנו - לעשות 

בו אווירה טובה ונעימה?

מקורות לשיח משתף



"המדליק נר מנר - הנר דולק וחברו אינו חסר" 
(במדבר רבה, פרשה י"ג)

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין 
נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. צריך שכל 
איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 

להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו".

» במה אנחנו מרגישים שונים.ות ומיוחדים.ות 
שאנחנו  האור  בגוון  מיוחד  מה  מאחרים.ות? 
מפיצים.ות? מה הנר שאנחנו מחזיקים.ות? לשם 

מה אנחנו זקוקים.ות לנר של האחרים.ות?

לאורם של נרות חנוכה - נאחל ברכה של טוב 
לעצמנו, לשכנינו, לשכונתנו, לעירנו, למדינתנו 

ולעולמנו!

מקורות לשיח משתף



פרסום הנס: הלכות חנוכה מלמדות אותנו שיש 
חשיבות גדולה בפרסום הנס - להניח את החנוכיה 
במקום בולט שייראו מהרחוב, אך הפרסום לא מתחיל 
אצל האחר אלא אצלנו. קודם כל אנחנו צריכים לפרסם 
לעצמנו ומתוך כך הדברים יצאו החוצה באופן הנכון 

והמתאים.

» שתפו את השכנים והשכנות בבניין  ב - עשיה, 
מחשבה, הרגשה; שתפו במשהו חשוב עבורכם, 
משהו שאתם גאים בו או מייחלים לו; אם הייתם.ן 
לבד בעולם - הייתם.ן מדליקים נר בשביל/ בגלל… 
; כשאתם.ן מביטים.ות בחנוכיה, בנרות הדולקים 

- אתם.ן מקווים.ות לזכור ש...

מקורות לשיח משתף



כל משפחה תביא את החפצים שלא בשימוש שלה ויחד ניצור 
מגוון של סביבונים.

רעיונות:

• קשט דיסקים ישנים ובמרכז נהדק פלסטלינה ונתקע בתוכה 
עיפרון או קיסם.

• נקשט קפסולות ריקות של קפה ונתקע בהן קיסם או גפרור 
(לאחר שנוריד את הקצה הדליק).

• נגזור צורות צבעוניות של סול או קרטון מקושט, נדביק זו על זו 
ונתקע באמצע קיסם או גפרור.

• ניצור כד קטן מקופסאות ריקות של משקה, גלילי נייר טואלט 
וכל מה שבא - נקשט ונדביק בצד אחד ידית ובשני זרבובית 

מקרטון/ נייר/ פלסטלינה. 

ניתן להכין יחד סביבון
מחומרים ממוחזרים

שיש לנו בבית! 



בכל פעם מסובבים את הסביבון ומחליטים על קריטריון
(דוגמה: שירי חנוכה; חיות; צמחים; מקום בארץ).

לפי האות שיוצאת - כל המשתתפים.ות (אפשר לפי קבוצות/ 
משפחות/ באופן פרטני) צריכים להגיד (או לכתוב) כמה שיותר 

מושגים באות שיצאה בסביבון במשך חצי דקה.
דוגמה- הקריטריון הוא חיות, יצא בסביבון נ: נמלה, נמר, נמיה וכו'.

משחק
חי - צומח - חנוכה



חג זה חל ב- א' טבת, במהלך חג החנוכה.
החג מעלה על נס את העוצמה הנשית: הגבורה, החוכמה 

והאחווה של נשים לאורך הדורות.

החג נחגג על ידי נשים בקהילות במזרח התיכון והוא מקושר 
לכמה אירועים לאורך ההיסטוריה היהודית. במגילת אסתר 

מסופר שבחודש טבת היה המועד בו הומלכה אסתר המלכה 
ורבים ממנהגי "ראש חודש לבנות" דומים לאלו של חג פורים. 
ראש חודש טבת חל תמיד בחג חנוכה שעל פי מסורות שונות 

הנס התרחש בו על ידי אישה, ולכן הוא מקושר לסיפורי הגבורה 
של יהודית שכבשה ביופייה את הולפונרנוס שר הצבא, ערפה 

את ראשו והצילה בזכות מעשיה את אנשי יהודה, ושל חנה בת 
מתתיהו, שעוררה את אחיה החשמונאים להתחיל את המרד 

ביוונים.

יש הקושרים את החג לסיפורן של נשים גיבורות נוספות: דבורה 
ויעל, שרח בת אשר, חנה ושבעת בניה וברוריה אשת רבי מאיר.

הצעות לחגיגה משותפת  - מאחורה! (ניתן לחגוג רק נשים או 
נשים וגברים)

איד אל-בנת
חג הנשים



הנשים המבוגרות יותר עומדות מסביב לנוכחות.ים במעגל 
ומברכות אותן.ם - במילותיהן או בנוסח המסורתי (או שכל 

אשה מבוגרת מברכת את בני ביתה / את הדור הצעיר):

ּ הַקּדוֹׁשוֹת והַּטהוֹרוֹת, ָשָׂרה וִרבְָקה, ָרחֵל  בֵַּרךְ אִּמוֵֹתינו ִמי ֶשׁ
ר הַַמלְכָּה בַּת אֲבִיחַיִל, וְכָל  ולֵאָה, ִמְריָם הַנּבִיאָה וַאֲבִיגַיִל ואְֶסֵתּ

הְַקּהִלּות הְַקּדוׁשות וְהְַטּהורות. הוּא יְבֵָרךְ אֶת כָּל הַָקּהָל הַָקּדוׁש 
ר לָהֶן. ַמלְכָּא ְדעָלְָמא הוּא יְבֵָרךְ  הַזֶּה. גְּדולות וְּקַטנִּות. הֵן וְכָל אֲֶשׁ

זְבוּן  ֵתּ ְתפְָּרקוּן וְִתְשׁ ַמע בְַּקל צְלוְתכון. ִתּ יְַתכון. וִיזַכֶּה יְַתכון. וְיְִשׁ
א. וִיהֵא ֵמיְמָרא ַדּה' בְַּסעְַדכֶם. וְיָגֵן בַּעְַדכֶם.  ִמכָּל צָָרה וְעְַקָתּ

לום  לומו עֲלֵיכֶם. וְיִַטּע בֵּינֵיכֶן אַהֲבָה וְאַחְוָה. ָשׁ וְיִפְרושׂ ֻסכַּת ְשׁ
בּור עול הַגּויִם ֵמעַל  וְֵריעוּת. וִיַסלֵּק ִשׂנְאַת חִנָּם מִבֵּינֵיכֶן. וְיְִשׁ
כָּתוּב: ה' אֱ-להֵי אֲבוֵתכֶם יֵסף  צַוָּאֵריכֶן. וִיַקיֵּם בָּכֶן ִמְקָרא ֶשׁ

ר דִּבֶּר לָכֶן. וְכֵן יְהִי  עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעִָמים. וִיבֵָרךְ אְֶתכֶן כַּאֲֶשׁ
ָרצון וְנאַמר אֵָמן:

עושים סבב שבו כל אחד.ת אומר.ת תודה על משהו שיש לו.ה - 
או - מבקש.ת סליחה על משהו שעשה.תה - או - מספר.ת על 

משהו טוב שלמד.ה או קיבל.ה ממישהו.י אחר בבניין.

haluzhaivri.org.il :לעוד הצעות - אתר הלו"ז העברי

עושים הגרלה של שמות הדיירים.ות שהגיעו לחגוג יחד - וכל 
משפחה מביאה הפתעה ביום שאחרי למשפחה שאותה קיבלה 

בהגרלה (מתנה קטנה עבודת יד / משהו טעים).



מסובבים ת'בניין:
משחק סביבונים עם כל השכנים!

מחלקים לכל משתתף.ת 3 מטבעות שוקולד. הצעיר.ה מתחיל.ה. 
מחליטים על כיוון הסבב - וכל משתתף.ת בתורו.ה מסובב.ת את 

הסביבון ופועל.ת לפי הנחיית האותיות: 

נ - נפלת
קבל.י עזרה מאחד.ת השכנים.ות, לבחירתך - מטבע שוקולד 

אחד יכול לעזור לך לקום!

ג - גיבור.ה
גורף.ת את כל הקופה וכולם.ן שמים.ות מטבע חדש בקופה 

(כולל הזוכה), בשביל לשפץ יחד את הבניין המשותף!

ה - העביר.י
כל שכן.ה מכין.ה עוגה לשבת לשכן.ה אחר.ת - ולכן כל 

המשתתפים.ות מעבירים.ות את כל המטבעות שלהם.ן למי 
שבוחרים.ות (כל אחד.ת מעביר.ה את שלו.ה למישהו.י אחר.ת).

פ - פעם נוספת
ירדת להביא לשכן.ה החדש מתנה אבל שכחת אותה בבית! 

סובב.י שוב את הסביבון.

גירסה קלילה



משחק סביבונים
עם כל השכנים!

גירסה להכרות ראשונית

אפשרות א': על כל משתתף.ת בתורו.ה לסובב את הסביבון 
ובזמן שהסביבון מסתובב - להציג את עצמו.ה בשם ולספר על 

עצמו.ה דברים עד שהסביבון מפסיק. 

אפשרות ב': כל משתתף.ת בתורו.ה מסובב.ת את הסביבון 
ופועל.ת לפי הנחיית האותיות: 

נ - נהדר פה
ספרו על מקום אהוב בשכונה.

ג - גם אני
התחלקו לזוגות ומצאו מכנה משותף ביניכם (בפעמים הבאות 

אפשר שלישיות ורביעיות)

ה - הפתעה
ספרו למשתתפים.ות פרט חדש שלא ידעו עליכם.

פ - פרגון
פנו למי שמימינכם.ן ופרגנו לו.ה על משהו.



כל משתתף.ת בתורו.ה מסובב.ת את הסביבון ופועל.ת לפי 
הנחיית האותיות: 

נ - נפלת חזק
ספר.י על משהו שלא הצלחת לעשות או נכשלת בו לאחרונה. 

איך החברים.ות כאן יכולים.ות לעזור?
אפשרות אחרת: נס: ספרו על נס שקרה לכם.ן בחיים.

ג - גיבור.ה
ספר.י על משהו טוב שעשית לאחרונה למישהו מהשכנים.ות / 

לבניין.

ה - החזק.י מעמד
קבל.י משימה שדורשת להחזיק מעמד, לדוגמא: לעמוד על רגל 

אחת במשך דקה. מותר להיעזר בשכן.ה כדי לעמוד במשימה!

פ - פגעת בול
אחד השכנים.ות מביא.ה חפץ שישמש כסל וחפץ שישמש 

ככדור. דוג': זוג גרביים וגיגית כביסה, כפית וסיר, וכדו'. עליך 
להצליח לקלוע לסל, יש לך 3 הזדמנויות!

אפשרות אחרת: פה: - ספרו מה אתם אוהבים פה (בשכונה/ 
בבניין).

מסובבים ת'בניין:
משחק סביבונים עם כל השכנים!

גירסה להכרות עומק



משחק סביבונים
עם כל השכנים!

גירסת תנועה לילדים

כל משתתף.ת בתורו.ה מסובב.ת את הסביבון ופועל.ת לפי הנחיית 
האותיות. מי שמצליח.ה מקבל.ת מטבע שוקולד!

נ - נס שיווי משקל
קפצו על על רגל אחת

ג - גמל שלמה
קפצו כמו גמל שלמה (דומה לצפרדע) מצד אחד לצד שני של החדר.

ה - הורה
שירו ורקדו יחד שיר של חנוכה.

פ - פסל
עמדו כקפואים בדממה.

בתפוצות ישראל בסביבונים 
מופיעה האות ש' במקום פ'.

הנס היה שם, בישראל, ולא פה.
מוזמנים לשחק סיבוב נוסף עם 

האות ש'. 

ש' - שריקה
שירקו את המנון "התקווה".


