
לּו שָאנּו ַמְדִליִקין  רֹות ַהָלּ ַהֵנּ
לּו שָאנּו ַמְדִליִקין  רֹות ַהָלּ ַהֵנּ

ְפָלאֹות  ים ְוַעל ַהִנּ ִסּ ַעל ַהִנּ
ְלָחמֹות  ׁשּועֹות ְוַעל ַהִמּ ְוַעל ַהְתּ

יָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעִשׂ ֶשׁ
ֹוֵתינּו ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמְ ׁשֶ
ִמים ָהֵהם ָיּ ִמים ָהֵהם, ַבּ ָיּ ַבּ

ַמן ַהֶזּה. ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

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

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

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

ת. ׁשֶ ִנְרּגֶ

ים, ים מּול ַרּבִ ָעְמדּו ְמַעּטִ ים, ׁשֶ ָבִרים ְוָנׁשִ ים, ּגְ ּבִ ּקַ  ַעל ַהּמַ
יִטים. 'ֵאֵצא ֲאִני ִראׁשֹון' אמרו, כשָיד ְלָיד הם מֹוׁשִ

ל  ֶלא ׁשֶ ב ָהַאִמיץ וַהּפֶ ל ַהּלֵ ס ׁשֶ ר ִלְכבֹד ַהּנֵ ַנְדִליק ַהּנֵ
ל  ין ּכָ ר ּבֵ כֹוָחם ְלָהֵמס חֹומֹות ּוְלַחּבֵ ר ּבְ רּוַח ָהָאָדם, ֲאׁשֶ

ֶחְלֵקי ֶהָעם.

ָכה, ֲחׁשֵ ם ּבַ יר ָלנּו ּגַ ְזּכִ ּיַ ְקָוה ׁשֶ  ַנְדִליק ֶאת ֵנר ַהּתִ
לֹום ּוְבִריאּות, ֹחם ְוִקְרָבה. ל ׁשָ עֹוד ְנכֹוִנים ָיִמים ׁשֶ ׁשֶ

יר ְורֹוֵמז, ַחּלֹון ַמְזּכִ ָטן ּבַ י ָהאֹור ַהּקָ  ּכִ
רֹוִצים ְיכֹוִלים ְלחֹוֵלל ֲאִפּלּו ֵנס. ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

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

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

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

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

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

ה. ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

נר נוסףבכל יום צבעו 

ה ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ

מרדכי ריווסמן | עממי
 

נּו, ׁשֵ ת ִמְקּדָ ה ֲחֻנּכַ ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ

נּו, ִאים ֶאת ִלּבֵ ְמָחה ְמַמּלְ ִגיל ּוְבׂשִ ּבְ

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיּסֹב,

ם ָלרֹב. ִנּיֹות ֹנאַכל ּבָ ֻסְפּגָ
 

ים! ה ַרּבִ ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנּכָ

ר  ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ  ַעל ַהּנִ
ִבים. ּכַ חֹוְללּו ַהּמַ

 
ָרה ר, ְנַזּמֵ ים ְנַסּפֵ ּבִ ּכַ ִ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...

   

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

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 ָכל ּדֹור ָיקּום ַהּגִ ֵהן ּבְ

ּגֹוֵאל ָהָעם.

ַמע! ׁשְ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ

יַע ּופֹוֶדה, י מֹוׁשִ ּבִ ַמּכַ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ּוְבָיֵמינּו ּכָ

ֵאל. ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיּגָ

 גלו את הביטויים המסתתרים בציורים הבאים
)רמז - כולם קשורים באור(
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סרקו את הברקוד, או הכנסו לאתר אסיף - 
חג ישראלי לפתרונות החידונים ולהדלקות 

נרות בנושאים מגוונים: גבורת נשים, 
סובלנות, שלום ועוד.

בסיוע:



הדלקת נרות בסימן התגברות האור על החושך

הדלקת נרות בסימן גבורה

כיצד הייתם מתארים 

חיינו 
גבורה במציאות 

כיום? שתפו במעשה 

שיש בו מרכיב של גבורה. 

לחברה שלנו בתקופה זו.   שתפו בייחול שאתם מאחלים 
להביא לתיקון המיוחל.חשבו על מעשה קטן שבכוחו 

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. 

עפ"י אסתר קל

פקח עיני 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

אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות, אך הגבורה האמיתית 
מתגלה במעשי היומיום. לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה, אלא 

האנוכיות. במעשי הגבורה אנו לומדים לצאת מעצמנו ולעשות את 
הדבר הנכון למען האחר.

עפ"י יצחק שדה

מתי ]אדם[ נקרא גיבור? 

 בשעה שחברו בא ליפול לבור ואוחזו בידו שלא יפול,
וכן מי שרואה חברו נופל לבור מעלהו מן הבור.

עפ"י מדרש תהילים

נקודת אור 
אנו חיים בתקופה קשה ונדמה 

שהחושך הולך ומתרחב. מגיפת 
הקורונה גרמה לנזקים אישיים, 

לאומיים וכלכליים רבים, והעמיקה 
את ממדי העוני בקרב משפחות 

רבות. חג האור הוא הזדמנות טובה 
להאמין בתיקון.

הידעת? 
בתרבויות רבות 

נפוצים בתקופה 
זו של השנה חגי אור ואש. 
הקדמונים חששו שהשמש 

ההולכת ונעלמת בשעה מוקדמת יותר בכל יום 
לא תזרח עוד, ולכן יצרו חגים שבמרכזם התקווה לחזרת 

השמש, חזרת האור. אגדה יהודית עתיקה שהועברה מדור 
לדור, עוד לפני ימי המקבים, מספרת על האדם הראשון, 

אשר חשש שהעולם יחזור למצב של תוהו ובוהו, ולכן 
צם במשך שמונה ימים. כאשר הבחין שהימים הולכים 

ומתארכים, שבכל יום השמש שוקעת מאוחר יותר, עשה 
שמונה ימי חג. 

גלו את המילה המסתתרת מאחורי כל הגדרה
)רמז – כל המילים מכילות את המילה אור(

דוגמא: מחילת עכבר - מאורה

הידעת?
הרצל ראה במקבים השראה לחלוצים 

הצעירים שיניחו יסודות להקמת מדינת 
היהודים. המקבים הגיעו מהשכבות 

הדלות בעם - כוחם לא נבע ממשאבים 
כספיים או מנאומים, אלא ממעשים 

שעשו לטובת העם. הרצל האמין שגם 
בדורו יתגלו אנשים צעירים שיבחרו 

לעלות לארץ, לעבוד את אדמתה ולבנות 
תשתית למדינה. בשנת 1897 כתב: 

'בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד 
ועוד אחד, ועוד אחרים. מתוך הצעירים 

יבקע האור בראשונה, ואחר ילוו עליהם 
האחרים ]...[. אין לך תפקיד חשוב 
ומביא אושר יותר מתפקיד השמש 

משרת האור'.

  

חידון גיבורות וגיבורים 
 מאיזו עיר הגיעו המקבים )משפחת חשמונאי(?

רמז - עיר הנמצאת בשפלה.

מה היה המקצוע של שמשון הגיבור?

כיצד קוראים לגיבורת חנוכה שהערימה על שר הצבא 
האשורי והושיעה את עמה? רמז - שמה דומה לשם 

גיבור מרד המקבים.

מהיכן לקוח המשפט 'איזהו גיבור - הכובש את יצרו'? 

באיזו מדינה צנחה חנה סנש, גיבורת המרד 
בנאצים?

מי אומן הקומיקס שיצר את גיבור העל 
ָרמן' )בהשראת  הישראלי הראשון 'ַסְבּ

סופרמן(? 

על איזו תקופה מסופר בסרט 'וונדר וומן' בו 
כיכבה השחקנית הישראלית גל גדות? 

חידון מילים מאירות


