
Quizziz questions – Vibe Live Hatikva Market 

Game 1 – Opening game 

Question 1 
In what city is Hatikva 
Market located? 

Question 2 
Israel's national 
anthem is also called 
Hatikva 
 

Question 3 

When the first 
immigrants arrived to 
Hatikva neighborhood, 
what continent were 
they from? 
 

Question 4 
Over the years Israel 
has welcomed 
immigrants from 70 
different countries 
 

First Hebrew city 
 

True Australia True 

Israel’s Capital 
 

False Europe False 

Most southern city in 
Israel 
 

 Africa  

Most northern city in 
Israel 
 

 Asia  

שוק התקווה נמצא בתל 
אביב, שהיא העיר 

לכן  –העברית הראשונה 
  זו התשובה הנכונה

ההמנון הלאומי של 
 ישראל נקרא התקווה

מוני מציין בסרטון 
שהמהגרים הראשונים 
הגיעו לשכונה מתימן, 
 שנמצאת ביבשת אסיה

מוני מציין בסרטון כמה 
מהיכן מהן. אפשר לספר 

הגיעו המשפחה שלכם 
 לארץ

 

Game 2 – Name That Pastry 

Question 5 
I'm a type of bread in 
the form of a braid. I'm 
a…? 
 

Question 6 
Some people refer to 
me as the Yemen 
Brioche… 
 

Question 7 

The people of Hatikva 
Market named a whole 
store after me. I'm 
called…? 
 
 

Question 8 
If you try to say my 
name, you will lose a 
tooth… Who am I? 
 

Pita 
 

Sambusak Saluf  Chilbe 

Challah 
 

Saluf Jachnun Jachnun  

Babka 
 

Chachpuri Chilbe Sechug 

Burekas 
 

Kubaneh Schug Lachuch 



קולעים בצורה של  חלה
צמה לפי המסורת, אבל 
אפשר להיתקל בחלות 
 בהמון צורות שונות

מוני מציין את העובדה 
 הזו בסרטון

מוני מציין את העובדה 
 הזו בסרטון

מוני מציין את העובדה 
 הזו בסרטון

 

Game 3 – Holidays and Traditions 

Question 9 
What is the Sigd 
holiday that is 
celebrated 
among 
Ethiopian Jews? 
 

Question 10 
How would you 
celebrate this 
holiday with 
your Ethiopian 
friend? 
 

Question 11 

In the 90's, 
many Jews 
made Aliyah to 
Israel from 
Russia and 
countries 
formerly known 
as the USSR. 
Which holiday 
did they bring 
along with 
them? 
 

Question 12 
What is one 
thing you must 
bring to Novi 
God's evening 
celebration? 
 

Question 
13 
If you want 
to 
celebrate 
Mimouna 
you should 
find a 
friend from 
which 
origin? 
 

Question 
14 
What will 
most likely 
happen to 
you during 
the 
traditional 
Mimouna 
dinner? 
 

New Year's Eve 
 

Get super clean 
and purified the 
night before the 
holiday 
 

Novi God, 
celebrated on 
New Years Eve 
with their 
families 
  

Challah, to eat 
with the festive 
foods 
 

Persian 
 

You'll gain 
5 pounds in 
one 
evening 
 

A holiday that 
symbolizes their 
longing for 
Israel 
 

Go up to a high 
place, such as a 
mountain, that 
is traditionally 
believed to be 
holy and pure 
 

Pascha, a soviet 
take on 
Passover 
 

Presents for all 
family members 
  

Iraqi 
 

You will 
find 
yourself 
wearing a 
glittery 
colorful 
gown that 
isn't yours 
 

A holiday of 
adoration for 
nature and G-
d's creations 
 

Carry heavy 
stones and sing 
special prayers 
 

Porom Dorom, 
the alternative 
Purim for Jews 
abroad 
 

Flowers for the 
women in the 
house 
 

German 
 

You'll be 
forced to 
dance 
Moroccan 
dances  
 

Hanukkah with 
a few different 
traditions 
 
 

All of the above! 
 

Babushka day, 
the soviet 
version of 
Mother's Day 
 

Dessert, as 
traditionally, 
the hosting 
family isn't 

Moroccan 
 

You will eat 
sweets that 
have been 
in the 
making for 



allowed to 
make dessert 
 

an entire 
week 
 

     All of the 
above! 
 

ג חשוב ביותר ח
במסורת של יהודי 
אתיופיה. לאחר 
השאלה השנייה 
על החג יש לינק 
לסרטון המרחיב 
 על הנושא

כל אלו הן מסורות 
של חג הסיגד. אם 
תרצו להרחיב 
מוזמנים ומוזמנות 
להקרין את 
 הסרטון הזה

נובי גוד, ערב 
השנה החדשה 
הסובייטי )את 
שאר התשובות 
 המצאנו(
מצורף סרטון "מה 
קורה כשתימן 
ורוסיה נפגשים" 

חג עם שירי 
רוסים בסלסול 
 תימני

בנובי גוד חשוב 
לזכור להביא 
פרחים לכל בנות 
המשפחה, ולא 
לשכוח לעשות 
זאת גם ביום 
האישה ויום האם 

מסורת חשובה  –
)שאפשר  ביותר!

לאמץ גם אצל 
 עדות אחרות(

מימונה הוא 
חג שחוגגים 
יהודים 
מרוקאים אך 
בשל מנהג 
הכנסת 
האורחים 
שווה למצוא 
חבר מרוקאי 

ין גם שיזמ
אתכם 
 לחגיגות!
לינק לסרטון 
 על המימונה

מבין מסורות 
המימונה: 
לאכול 
מופלטות 
)קרפים 
העשויים 
מקמח, 
חמאה 
ודבש(, 
לרקוד 
ריקודים 
מרוקאים 
בתלבושות 
מסורתיות 
נוצצות 
ולאכול את 
ממתקי החג 
שמכינים 
אותם ימים 
ארוכים טרם 
 החג 

 

Game 4 – Kube / Pita 

Question 15 
What is the most 
common way to bake 
pitas? 
 

Question 16 
A group of elderly 
people playing 
backgammon outside 
is called a…? 
 

Question 17 

Kube can be steamed 
and fried 
 

Question 18 
Sabich is a traditional 
dish served inside a 
pita 
 

Horizontally 
 

Hevruta 
 

True True 

Vertically 
 

Conference 
 

False False 

Upside down 
 

Parliament 
 

  

In a cave 
 

Thursday afternoon 
 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gCYia7Pegaw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gCYia7Pegaw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QSM8s05zTsU
https://www.youtube.com/watch?v=QSM8s05zTsU
https://www.youtube.com/watch?v=QSM8s05zTsU
https://www.youtube.com/watch?v=QSM8s05zTsU
https://www.youtube.com/watch?v=wXnJwl89RR4&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=wXnJwl89RR4&t=21s


מוני מציין זאת בסרטון 
  של מאפיית יחזקאל

מוני מציין זאת בסרטון 
 של קובה דאלאס

מספר מוני מציין בסרטון 
סוגים של קובה, חלק 
מהם מטוגנים וחלק 
 מבושלים

שאלת ידע כללי, מי 
שאוהב סביח יכול 
להרחיב ולספר. הסביח 

מנת אוכל רחוב  היא
שהומצאה בישראל ע"י 
איש שאפתן בשם סביח, 
שלקח את המרכיבים של 
ארוחת הבוקר העיראקית 

יתה כדי ושם אותם בפ
לתת פיתרון לנהגי 

רעבים אוטובוס   
 

 

Game 5 – Wrap Up Round 

Question 19 
A famous singer from 
Hatikva neighborhood 
sang the theme song 
of which Disney 
blockbuster? 
 

Question 20 
Which color has 
special powers to ward 
off the evil eye 
according to tradition? 
 

Question 21 

How many generations 
work at the family 
Malabi hole-in-the-
wall? 
 

Question 22 
The Malabi dessert 
came from Turkey 
 

Aladdin 
 

Blue 2 True 

Pocahontas 
 

Black 3 False 

The Little Mermaid  
 

Yellow 4  

The Prince Of Egypt 
 

White 5  

עפרה חזה שרה את שיר 
הנושא של הסרט "נסיך 

שפות  17מצרים" ב
 שונות )!(
 לינק למקור
לינק לשיר באנגלית 
 ביוטיוב

בסרטון בחנות של נעמה 
מוסבר על גירוש עין הרע 

נולד ומסורת לתינוק ש
אשר בשתיהן משתמשים 
בחפצים בצבע כחול 

שחור של -)הדיו הכחול
ספר התורה ואבן 
 הג'לאל(

אילנה אומרת בסרטון 
שגם היא, גם הילדים וגם 
הנכדים שלה עובדים 
 בחנות

בסרטון מוני מציין 
 שהמלבי הגיע מטורקיה

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=1-WimijgGEU
https://www.youtube.com/watch?v=1-WimijgGEU

