 .1מה פירוש המילים נובי גוד ?
תשובה :שנה חדשה ( גוד = שנה  ,נובי = חדשה)
 .2נכון \ לא נכון – דד מורוז  ,שהוא סבא קפור נוצר בהשראת סנטה קלאוס
תשובה  :לא נכון – אכן יש דימיון  ,אבל דד מורוז נוצר בהשראת יצור אגדי בשם "מורוזקה" שנותן
מתנות לכל מי שהתנהג טוב בשנה האחרונה ומעניש את כל מי שנתנהג לא טוב.
 .3סניגורצ'קה היא ה ____ של דד מורוז
תשובה :נכדה

 .4דד מורוז לובש גלימה בצבע .....
תשובה :כחול

 .5נכון\ לא נכון  -על ראש העץ של הנובי גוד – היולקה  ,יש כוכב בצבע זהב
תשובה :לא נכון – יש כוכב בצבע אדום  ,כמחווה לדגל הקומוניסטי
 .6הנובי גוד נחגג על פי לוח השנה ה...
א .עברי ב .גרגוריאני ג .יוליאני ד .סיני
תשובה  :לוח השנה הגרגוריאני
 .7איזה מהדברים הבאים הוא אינו מנהג של החג :
א .להעביר את החג עם טלוויזיה דולקת לאורך כל הזמן
ב .לשמוע בחצות בדיוק את הנאום של ראש הממשלה לקראת השנה החדשה
ג .לחלק מתנות לאורך הערב
ד .להבטיח סביב השולחן בקול רם החלטה לקראת השנה החדשה
תשובה  :ד
בנובי גוד נהוג לרוב להשאיר את הטלוויזיה פתוחה  ,וזאת מאחר שבערוצים הרוסיים יש מופעי בידור
מיוחדים לרגל החג – עם שירים  ,תחפושות וסטנד אפ.
בשעה  23:00בישראל ( 00:00בשעון רוסיה) ,רואים את הנאום של הנשיא של רוסיה – פוטין ,שמאחל לכולם
שנה טובה וחג שמח.
ובשעה  , 00:00בערוץ  , 9נואם ראש הממשלה – ביבי נתניהו  ,נאום דומה.

 .8לסניגורצ'קה יש מגבלה אחת  ,היא לא יכולה –
תשובה  :להתאהב.
על פי האגדה  ,הלב של סניגורצ'קה עשוי מקרח ולכן אם תתאהב ,הוא יימס והיא תמות .מפחיד
מאוד.
 .9בנובי גוד נהוג לציין את תחילת השנה הסינית .לכל שנה יש את החיה שלה  .נהוג בכל שנה ללבוש
פריט לבוש אחד התואם את צבע החיה ,למזל טוב .השנה היא שנת ה-
 .1חזיר  .2קוף  .3תרנגול  .4עכבר
תשובה :עכבר
ולכן רבים מהחוגגים ילבשו פריט לבוש אחד שהוא אפור השנה.

 .10השנה הראשונה בה נחגג הנובי גוד ב 31.12הייתה
א 1936 .ב 1917 .ג 1200 .ד .מאז ומתמיד
תשובה1936 :
עד אז נחגג הנובי גוד ב 1.1ולפני כן ב – 1.9עם עליית הקומוניסטים לשלטון ,הם רצו למחוק את החג שהתקשר
לנצרות ,כחלק מהאמונה של המפלגה שאין יותר צורך בדתות .ב 1936הסכימו להחזיר את חגיגות השנה
החדשה  ,שלא היו מקושרות עוד לנצרות ולכנסיה והחג נחגג ב , 31.12היום האחרון בשנה.

 .11למה חשוב  ,על פי המסורת  ,לדאוג ששולחן החג יהיה מלא באוכל ?
תשובה :זהו סמל לשפע שיהיה בכל השנה.

 .12תציינו שלושה מרכיבים שיש בסלט "אוליבייה" המסורתי
תשובה  :מיונז ,בשר  ,מלפפון חמוץ  ,תפוח אדמה  ,אפונה ירוקה
אם מי שעונה הוא חניך דובר רוסית – לא להתווכח עם כלום .כל אחד עושה עם הסלט הזה מה שהוא
רוצה.
 .13על פי האגדה – איך מגיע דד מורוז לבתים ?
א .ברגל עם סניגורצ'קה ב .רכוב על כרכרה עם שלושה סוסים ג .רכוב על כרכרה עם דובי הקוטב
תשובה  :ב -לכרכרה עם שלושת הסוסים קוראים "טרויקה" (טרי=שלוש)

לקבוצות עם חניכים דוברי רוסית :
.14
.15
.16
.17

שירו לפחות שלושה שירים של החג
איך קוראים לסרט המפורסם שמשודר בערוץ הרוסי בכל שנה בחג ? ( מותר להשתמש בחבר
טלפוני)
ציינו שלושה מאכלים שתמיד נמצאים על שולחן החג
השלימו את הברכה  " :ס נובים גודם  – )_______ -תשובה -ס נובים שסטיים (לשנה החדשה ולאושר
חדש)

