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הדלקת נרות משפחתית

 סבב משפחתי
לאחר שכל הנרות  מסודרים בחנוכייה ולפני שמדליקים 
את השמש, מעבירים אותו בין כל מי שמעוניין ומבקשים 
ממנו להגיד דבר אחד שהוא היה רוצה להדליק בו את 
האור – משהו שהיה רוצה שישתנה/יקרה במציאות של 

חיו האישיים או חיי החברה המשותפים.  

הדלקת נרות וברכה על הנרות

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו 
וציוונו להדליק נר של חנוכה. 

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה.

)בערב החג הראשון מוסיפים( - ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחינו 
וקימנו והגיענו לזמן הזה.

ונוסיף ברכה:
נר זה הוא אור המכבים / לכבוד עמידת מעטים מול רבים 
/ לכבוד הניסים, ועל כל הגבורות / לכבוד השלהבת ואש 
המדורות / זהו אור הנישא עם מרוץ הלפיד / משדות 

מודיעין ועד ימי העתיד.
מדליקים את נרות החנוכייה.

 הנרות הללו
מילים: מן המקורות | לחן: עממי

הנרות הללו שאנו מדליקין 
הנרות הללו שאנו מדליקין 

על הניסים ועל הנפלאות 
ועל המלחמות ועל התשועות 

שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו 
בימים ההם, בימים ההם 

בימים ההם, בזמן הזה 

 אנו נושאים לפידים
מילים: אהרון זאב | לחן: מרדכי זעירא

אנו נושאים לפידים בלילות אפלים 
זורחים השבילים מתחת רגלינו 

ומי אשר לב לו 
הצמא לאור -

ישא את עיניו ולבו אלינו 
לאור 
ויבוא!

נס לא קרה לנו 
פך שמן לא מצאנו,

לעמק הלכנו,
ההרה עלינו,

מעינות האורות 
הגנוזים גילינו.

נס לא קרה לנו,
פך שמן לא מצאנו,

בסלע חצבנו עד דם –
ויהי אור!"

 מי ימלל? 
מילים: מנשה רבינא | לחן: עממי

מי ימלל גבורות ישראל, 
אותן מי ימנה? 

הן בכל דור יקום הגיבור 
גואל העם. 

שמע! 
בימים ההם בזמן הזה 

מכבי מושיע ופודה 
ובימינו כל עם ישראל 

יתאחד, יקום ויגאל.
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ממלחמות  המסורת  הותירה  מה   
החשמונאים?

לא סמלי גבורה, ולא אביזרי מלחמה, אלא נר. הדלקת 
נר בכל בית היא סמל לניצחוננו על כוחות החושך והרוע, 
סמל לחובת איכות החיים שלאחר הניצחון. בחנוכה אנו 
חייבים להדליק נר בכל ערב, המוסיף והולך עד שמונה 
נרות. יותר אור פנימי אישי. יותר אור במשפחה. יותר 

גילוי אור באומה." 
אריה בן גורין, מכון שיטים

 ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה
מלים: מ. רויטמן, אברהם אברונין | לחן: עממי

ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, 
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו 

לילה ויום סביבונינו יסוב 
סופגניות נאכל בם לרוב. 

האירו, הדליקו 
נרות חנוכה רבים - 

על הניסים ועל הנפלאות 
אשר חוללו המכבים. 

ניצחון המכבים נספר, נזמרה, 
על האויבים אז ידם כי גברה 

ירושלים שבה לתחיה 
עם ישראל עשה תושיה. 

האירו, הדליקו... 

ירושלים לנו הבירה 
לב ישראל שירו לה שירה 

 חידון הוא והיא
הוא :איבר חשוב בגוף _ _ )לב(

היא: מאכל לחנוכה _ _ _ _ _ )לביבה(

הוא: נוזל המשמש לטיגון: _ _ _ )שמן(
היא: ההפך מרזה: _ _ _ _)שמנה(

הוא: מילה נרדפת למילה מועד: _ _ )חג(
היא: מילה נרדפת למסתובבת: _ _ _ )חגה(

הוא: חומר גמיש מלא נקבים )חורים( הסופג נוזלים: _ 
_ _ _)ספוג(

היא: מאכל מתוק לחנוכה : _ _ _ _ _ _ _ )סופגניה(

הוא: מילה נרדפת ליופי : _ _ )חן(
היא: שבעת בניה מתו על קידוש השם:  _ _ _)חנה(

הוא: בעזרתו מדליקים את נרות חנוכה: _ _ _ )שמש(
היא: דרכה חודר האור לחדר: _ _ _ _)שמשה(

הוא: ירק גינה כתום: _ _ _)גזר(
היא: מילה נרדפת לאיסור או הגבלה: _ _ _ _ )גזרה(

 ותשקוט הארץ 
ותשקוט הארץ כל הימים ודרשו טוב לעמם כל איש חרש 

חרישו ויעבדו אדמתם בשלום 
והארץ נתנה יבולה ועץ השדה את פריו ויעש שלום בארץ. 

וישמח ישראל שמחה רבה
וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד. 

ספר מכבים א'
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