
 ב"ה
 

 מצאו את הפרטים הבאים במהלך הצפייה.
 

 קטע א:

 

 הניגון שנשמע ברקע כשהרבי נכנס לכינוס הילדים הוא: 

 א. ניגון ר"ח כסלו.      ב. ופרצת.       ג. הנרות הללו.         ד. הנה מה טוב
 

 החסיד שהדליק את הנרות הוא: 

שניאור  הרב ד. לייבל גרונר.    הרב מרדכי מענטליק.    ג. הרבב.   אשר ששונקין.    הרבא. 

 זלמן גור אריה.
 

 ההדלקה הייתה בנר:

 שלישי.      ב. שני.    ג. חמישי.         ד. שביעי א.
 

 בסוף התפילה הרבי:

אמר שיחה.    ב. שלח את החסידים לעסוק במבצע חנוכה.       ג. חילק דמי חנוכה.          א.

 וכה.ד. שלח את החסידים ללמוד עניני חנ
 

 הקטע ששרו כשהרבי יצא:

 א. דידן נצח.    ב. הנרות הללו.   ג. על ניסך.    ד. וביום שמחתכם.
 

 קטע ב: פסוקים מסביב לעולם 

 

 התאספו להדלקה ב: בארץ ישראל

 א. בניני האומה.   ב. כפר חב"ד.   ג. הכותל המערבי.     ד. מערת המכפלה

 

 את הפסוק הראשון אמרו ב:

 בירושלים.  ג. פאריס.   ד. הונג קונג .   ב.770א. 

 

 



 את הפסוק השני אמר:

שזכתה בגורל.    ד. א. התלמיד המצטיין של הת"ת.   ב. ילד מילדי צ'רנוביל.    ג. ילדה 

 ילדה מצטיינת בביה"ס שלה.
 

 את הפסוק השלישי אמרו ב:

 .770א. מוסקבה.   ב. פאריס.  ג. אנגליה.   ד. 
 

 השליח במוסקבה הוא:

 .   ד. הרב שלמה קונין.שמואל לו. הרב יצחק קוגן.   ב. הרב בערל לאזאר.  ג. הרב א

 

 באוסטרליה אמרו את הפסוק:

 א. והנה ה'.   ב. כל ישראל.   ג. בראשית.  ד. שמע

 

 את הפסוק והנה ה' אמרו ב:

 .   ג. ירושלים.    ד. אוסטרליה.770א. פאריס.   ב. 

 

 :הרב מרדכי אבצן הוא שליח ב

 א. הונג קונג.   ב. מוסקבה.   ג. פאריס.    ד. אוסטרליה

 

 הילדים לבשו אפודות כחולות ב:

 א. הונג קונג.   ב. מוסקבה.   ג. פאריס.    ד. אוסטרליה

 

 אחרי הפסוק "ושננתם" עברו להגיד פסוק ב:

 .   ג. ירושלים.    ד. אוסטרליה.770א. פאריס.   ב. 

 

 את הפסוק "ואהבת" אמרו ב:

 .   ג. ירושלים.    ד. אוסטרליה.770א. פאריס.   ב. 

 

 באוסטרליה ליד הילדים שאמרו את הפסוקים עמד:

 חיים גוטניק.   ד. הרב של העיר הרבי"י גוטניק.   ג.  הרבצייטלין.   ב. י"י  הרבא. 

 



 את הפסוק האחרון אמר:

מענדל קוטלרסקי.   ד. א. מנחם מענדל  כהן.   ב. שניאור זלמן לבקובסקי.   ג. מנחם 

 שמעון שפירא

 

 יחי אדונינו מורינו ורבנו" הכריזו ב:"את ההכרזה 

 .   ג. ירושלים.    ד. אוסטרליה.770א. פאריס.   ב. 

 

 את השיר "ווי ואנט משיח נאוו" ניגנו ב:

 .   ג. ירושלים.    ד. אוסטרליה.770א. פאריס.   ב. 

 

 

 קטע ג: הדלקה מסביב לעולם

 

 ראשונה הייתה ב:ההדלקה ה

 770א. מוסקבה.   ב. פאריס.  ג. ירושלים.   ד. 

 

 ההדלקה הייתה בנר :

 א. ראשון.   ב. שני.   ג. שלישי.   ד. שמיני

 

 ליד הכותל המערבי הדליק את הנרות:

 א. הרב נפתלי רוט.  ב. הרב מרדכי אליהו.  ג. הרב של הכותל.   ד. הרב  של ירושלים

 

 רו את השיר:ב"שריד בית המקדש" ש

 א. ווי ואנט.   ב. הנרות הללו.   ג. נייט נייט.   ד. שיבנה בית המקדש

 

 הרבי עודד את השירה ששרו מירושלים:

 כן.   ב. לא.   ג. לא ראו.    א. 



 השליח בפאריס הוא:

דוד בן ג. הרב שלמה קונין.   ד. הרב    א. הרב שמואל גולדמן.  ב. הרב שמואל אזימוב.

 טולילא.
 

 ה הכריזו בפאריס אחרי ההדלקה:מ

 א. שיבנה בית המקדש.   ב. יחי אדונינו.   ג. לחיים רבי.   ד. עד מתי.
 

 :770שמו הפרטי של מי שהדליק את הנרות ב

 א. מנחם מענדל.   ב. שניאור זלמן.   ג. שלום.   ד. שמואל.
 

 איזה מקום לא ראו ששרים הנרות הללו:

 .   ד. פאריס770ג   א. הונג קונג.   ב. אוסטרליה. 
 

 הפסוק שמזכיר הרבי בתחילת השיחה:

 א. והנה ה'.   ב. בראשית.   ג. כל ישראל  ד. שמע ישראל
 

 המילה האחרונה בשיחה של הרבי היא:

 ממש.  ב. משיח.  ג. צדקנו.  ד. נאו. א.
 

 הרבי אמר שתפילת ערבית קשורה עם:

 בת ה'.א. ביטול.   ב. קבלת עול.   יראת שמים.   ד. אה
 

 הרבי ביקש שישירו:

 הנרות הללו.א. ווי ואנט.  ב. נייט נייט.  ג. שיבנה.   ד. 
 

 אחרי ערבית הרבי:

חסידים אמר שיחה.    ב. יצא מהזאל.       ג. חילק דמי חנוכה.         ד. שלח את ה א.

 ללמוד עניני חנוכה.


