
הדלקת נרות משפחתית
ָנה, ִים ׁשָ ִכְסֵלו, ִלְפֵני ְלַמְעָלה ְמַאְלּפַ ֵליל כ"ה ּבְ ּבְ

אֹות  ׁש ּכְ ְקּדָ ים ֶאת ְמנֹוַרת ַהּמִ ּבִ ּקַ ִהְדִליקּו ַהּמַ
ת. ׁשֶ ֻחּדֶ ְלֵחרּוָתם ַהּמְ

ה, ַחג ַהֲחֻנּכָ ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ָאנּו ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּבְ
יק, אֹוָתּה  ִרים, ֶאת אֹותֹו ִסּפּור ַעּתִ חֹוְזִרים ּוְמַסּפְ

ת. ׁשֶ ָדה ִנְרּגֶ ַאּגָ
ים מּול  ָעְמדּו ְמַעּטִ ים, ׁשֶ ָבִרים ְוָנׁשִ ים, ּגְ ּבִ ּקַ ַעל ַהּמַ
ים, ַעל אלו האֹוְמִרים: "ֵאֵצא ֲאִני ִראׁשֹון", ָיד  ַרּבִ

יִטים. ְלָיד ֵהם מֹוׁשִ
נּו  ּלָ ּכֻ ַטּנֹות ׁשֶ בּורֹות ַהּקְ ר ִלְכבֹוד ַהּגְ ַנְדִליק ַהּנֵ

ים. עֹוׂשִ
יו  ם ַעְכׁשָ כֹוִלים ִלְקרֹות ּגַ ּיְ ים ׁשֶ ּסִ ְלכֹל ֵאּלּו ַהּנִ

ְוִלְפָעִמים.
יר ְורֹוֵמז, ַחּלֹון ַמְזּכִ ָטן ּבַ י ָהאֹור ַהּקָ ּכִ

ַיַחד ְלחֹוֵלל ֲאִפּלּו ֵנס. רֹוִצים ְמאֹוד ְיכֹוִלים ּבְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

ים  ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

הצעה לתוספת )על המנגינה המסורתית(: 
ים,  ֶרְך ְמַגּלִ ר ֶאת ַהּדֶ ם ָהאּוִרים ֲאׁשֶ רּוִכים ַאּתֶ ּבְ

ַמן  ִמים ָהֵהם ּוַבּזְ ּיָ ים ּוְלכֹל ּדֹורׁשי חֹוֶפׁש, ּבַ ּבִ ּקַ ַלּמַ
ָהָזה.

ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ להוסיף:  נהוג  הראשון  בלילה 
יָענּו  ְוִהּגִ ָמנּו  ְוִקּיְ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ה. ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל  ַמְדִליִקין  ָאנּו  לּו  ַהָלּ רֹות  ַהֵנּ
ְלָחמֹות  ַהִמּ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ
הֹוֵתינּו(  ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמְ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו )ְוׁשֶ ָעִשׂ ֶשׁ

ַמן ַהֶזּה. ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

תוספת לנר השמיני והאחרון – נר השלום
ם  ִמים ְוָדְרׁשּו טֹוב ְלַעּמָ ל ַהּיָ קֹט ָהָאֶרץ ּכָ ְוִתׁשְ

לֹום  ׁשָ ל ִאיׁש ָחָרׁש ֲחִריׁשֹו ְוַיַעְבדּו ַאְדָמָתם ּבְ ּכָ
ַעׂש  ְריֹו ַוּיַ ֶדה ֶאת ּפִ ְוָהָאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהּשָׂ

בּו  ה ְוִיּשְׁ ְמָחה ַרּבָ ָרֵאל ׂשִ ַמח ִיׂשְ ָאֶרץ. ְוִיׂשְ לֹום ּבָ ׁשָ
ֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד. ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ  ִאיׁש ּתַ

ים א'( ּבִ ּקַ )ֵסֶפר ַהּמַ

צבעו בכל יום נר 
נוסף וכך תדעו 

איזה נר להדליק

הידעת?
בתרבויות רבות נפוצים בתקופה זו של השנה חגי אור ואש. הקדמונים חששו שהשמש 

הנעלמת בשעה מוקדמת יותר בכל יום לא תזרח עוד, ולכן יצרו חגים שבמרכזם התקווה 
לחזרת האור. אגדה יהודית עתיקה מספרת על האדם הראשון, שחשש שהעולם יחזור למצב 
של תוהו ובוהו, ולכן צם במשך 8 ימים. כאשר ראה שהגלגל התהפך ובכל יום השמש שוקעת 

מאוחר יותר והאור גובר, עשה שמונה ימי חג. כל זאת שנים רבות לפני המקבים.

מעשה אחד טוב
ע"פ אסתר קל

חשבתי לעצמי, כמה דל ופחדן הוא החושך הגדול שהוא 
נס ודועך מפני האור של נר קטן. ועוד חשבתי, אם אור 

של נר אחד, גדול יותר מן החושך העז ביותר, הרי מעשה 
אחד טוב שקול כנגד הכיעור הרב, ואהבה אחת עומדת 

כנגד כל השנאה בעולם הגדול.

אין נרו שלו כנר חברו 
ע"פ הרב אברהם יצחק הכהן קוק

צריך שכל איש ידע שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו 
כנר חברו ואין איש שאין לו נר. צריך שכל אישה תדע 

שעליה לעמול ולגלות מהו אורה שלה, ולאחר מכן להדליקו 
לאבוקה גדולה כך שיאיר את העולם כולו.     

ספרו על מעשה טוב 

שעשיתם והשפיע לטובה 

על הסביבה שלכם.

שתפו בן משפחה אחר באור 

המיוחד שלו ובדרך בה הוא 

מאיר לכם דבר מה.

הידעת?
לפני שקיבל הסביבון את שמו הוצעו לו שמות אחרים כגון כירכר, גלגילון, ואפילו פרפרה 

)בהשראת הפורפרה הערבית(. את המילה המנצחת המציא איתמר בן אב"י )בנו של אליעזר 
בן יהודה( כאשר היה בן חמש. גם המילה חנוכיה קשורה באותה משפחה, ונולדה בפיה של 

חמדה בן יהודה, סופרת ועיתונאית שסייעה רבות לבעלה בעבודתו הבלשנית.

דעת?
הי

לאחר שהמקבים שחררו את בית המקדש הם לא הדליקו נרות! רק בימי המשנה, שנים מאוחר 
יותר, התפתח המנהג כזכר למנורת המקדש. בתחילה, השתמשו בכלי חרס קטנים שבתוכם 

שמנים שונים. בהמשך, בימי הביניים, ייצרו את הנרות הראשונים משעוות דבורים )דונג(. 
רק במאה ה-19 גילו את החומר פארפין, ממנו נהוג להכין את נרות החנוכה הצבעוניים.

הידעת?
אכילת לביבות מתפוחי אדמה בחנוכה הוא מנהג חדש יחסית הנהוג מזה 300-400 שנה. 

לפני גילוי אמריקה לא הכירו באירופה ובאפריקה את תפוח האדמה, ולאחר גילויו 
התפתח ברוסיה מנהג נוצרי לאכול לביבות בחג המולד. היהודים שחיו בסביבה אימצו את 

המנהג לחג חנוכה ומשם התפשט לכל עדות ישראל.
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שירים וקטעי קריאה להעשרת הדלקת הנרות המשפחתית 
בחרו שיר וקטע לכל הדלקת נרות

ה ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ
מרדכי ריווסמן | עממי

 
נּו, ׁשֵ ת ִמְקּדָ ה ֲחֻנּכַ ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ

ִאים ֶאת  ְמָחה ְמַמּלְ ִגיל ּוְבׂשִ ּבְ
נּו, ִלּבֵ

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיּסֹב,
ם ָלרֹב. ִנּיֹות ֹנאַכל ּבָ ֻסְפּגָ

 
ה  ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנּכָ

ים! ַרּבִ
ר  ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ ַעל ַהּנִ

ִבים ּקָ חֹוְללּו ַהּמַ
 

ָרה ר, ְנַזּמֵ ִבים ְנַסּפֵ ּקָ ִנְצחֹון ַהּמַ
ֵבָרה, י ּגָ ָוִנים ָאז ָיָדם ּכִ ַעל ַהּיְ

ה, ָבה ִלְתִחּיָ ַלִים ׁשָ ְירּוׁשָ
ה. ּיָ ה ּתּוׁשִ ָרֵאל ָעׂשָ ַעם ִיׂשְ

 
ָהִאירּו, ַהְדִליקּו... 

ה ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ
חיים נחמן ביאליק | עממי

ָאִבי ִהְדִליק ֵנרֹות ִלי
ש לֹו ֲאבּוָקה – ּמָ ְוׁשַ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאּתֶ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ

מֹוִרי ֵהִביא ְסביבֹון ִלי
ן-עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה – ּבֶ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאּתֶ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ

י ָנְתָנה ְלִביָבה ִלי, ִאּמִ
ה, ְמתּוָקה – ְלִביָבה ַחּמָ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאּתֶ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ

ל ִמי ְיַמּלֵ
מנשה רבינא | קנון אנגלי

 
ָרֵאל- בּורֹות ִיׂשְ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

אֹוָתן ִמי ִיְמֶנה?
ּבֹור ֵהן ּבָכל ּדֹור ָיקּום ַהּגִ

ּגֹוֵאל ָהָעם.
ַמע! ׁשְ

ְזַמן ָהֶזה ָיִמים ָהֵהם, ּבַ ּבַ
יַע ּופֹוֶדה י מֹוׁשִ ּבִ ַמּכַ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ּוְבָיֵמינּו ּכָ
ֵאל. ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיּגָ

הלהבה והברוש 
זלדה 

ָהָבה אֹוֶמֶרת  ַהּלֶ
רֹוׁש                               ַלּבְ

ר ֲאִני רֹוָאה ֲאׁשֶ ּכַ
ֲאָנן ה ׁשַ ה ַאּתָ ּמָ ּכַ
אֹון ה עֹוֶטה ּגָ ּמָ ּכַ

ּתֹוֵלל תֹוִכי ִמׁשְ הּו ּבְ ֶ ַמּשׁ
ים ר ַלֲעבֹר ֶאת ַהַחּיִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ה ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלֶ

ל ֵטרּוף ֶמץ ׁשֶ ִלי ׁשֶ ּבְ
ל רּוָחִנּיּות ֶמץ ׁשֶ ִלי ׁשֶ ּבְ

ְמיֹון ל ּדִ ֶמץ ׁשֶ ִלי ׁשֶ ּבְ
ל ֵחרּות ֶמץ ׁשֶ ִלי ׁשֶ ּבְ

יָקה ְוקֹוֶדֶרת. ַגֲאָוה ַעּתִ ּבְ
י ָהִייִתי ׂשֹוֶרֶפת לּו ָיכְֹלּתִ

ְמָסד ֶאת ַהּמִ
ָנה ָ קּופֹות ַהּשׁ מֹו ּתְ ּשְׁ ׁשֶ

ָך ּלְ לּות ָהֲארּוָרה ׁשֶ ְוֶאת ַהּתְ
ָטר  ּמָ ֶמׁש, ּבַ ֶ ּשׁ ֲאִויר, ּבַ ֲאָדָמה, ּבָ ּבָ

ל. ּוַבּטַ

רֹוׁש ׁשֹוֵתק, ַהּבְ
ׁש ּבֹו ֵטרּוף ּיֵ הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ

ׁש ּבֹו ֵחרּות ּיֵ ׁשֶ
ְמיֹון ׁש ּבֹו ּדִ ּיֵ ׁשֶ

ׁש ּבֹו רּוָחִנּיּות ּיֵ ׁשֶ
ִבין ְלֶהֶבת לֹא ּתָ ַ ַאְך ַהּשׁ
ֲאִמין. ְלֶהֶבת לֹא ּתַ ַ ַהּשׁ

יִדים ִאים ַלּפִ ָאנּו נֹוׂשְ
אהרון זאב | מרדכי זעירא

 
יִדים ִאים ַלּפִ ָאנּו נֹוׂשְ

ֵלילֹות ֲאֵפִלים. ּבְ
ַחת ַרְגֵלינּו ִביִלים ִמּתַ ְ זֹוְרִחים ַהּשׁ

ֵמא ָלאֹור - ר ֵלב לֹו ַהּצָ ּוִמי ֲאׁשֶ
א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו ִיּשָׂ

ָלאֹור ְוָיבֹוא!
 

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו -
ֶמן לֹא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו,
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ינּו. ּלִ נּוִזים ּגִ ַהּגְ
 

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו -
ֶמן לֹא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ם - ַלע ָחַצְבנּו ַעד ּדָ ּסֶ ּבַ
ִהי אֹור! ַוּיְ

הגבורה אינה פסגה | ע"פ יצחק שדה
אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות, אך הגבורה האמיתית מתגלה במעשים של יום יום. 

לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה אלא האנוכיות. הגבורה איננה פסגה, היא 
דרך תלולה שאין בה קיצורי דרך, בה אנו לומדים לצאת מעצמנו ולעשות את 

הדבר הנכון למען האחר.
 

 

שתפו מתי פעלתם 

בגבורה לאחרונה. 

 גלו את המילה המסתתרת מאחורי כל הגדרה: 
דוגמא - מחילת עכבר - מאורה

א. כוכב נופל
ב. שעון

ג.  מתכת יקרה
ד. נביא/ה במיתולוגיה היוונית

ה. מקום מגורים לחיות
ו.  כלי נגינה

ז.  מקורי
ח. תחנת עצירה למטיילים

*
)רמז – כל המילים 

מכילות את המילה אור(

  הידעת?
המקבים הקימו ממלכה עצמאית שהתקיימה כשבעים שנה, דבר שלא חזר 
בהיסטוריה עד הקמת מדינת ישראל. אם תסתכלו על הציורים המופיעים 

על מטבעות עשר אגורות או שנקל שבכיסכם, תראו סמלים שהועתקו 
ממטבעות שטבעו החשמונאים לפני יותר מ-2,000 שנה, כעדות ראשונה 

למדינתם החופשית!


