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סדר הדלקת נרות חנוכה 

ברכות ההדלקה

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. ל ֲחֻנָכּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ְוִצּוָ

ים  ה ִנּסִ ָעָשׂ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ בלילה הראשון מוסיפים: ּבָ

ה. יָענּו ַלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ׁשּועֹות ְוַעל  ים ְוַעל ַהּתְ ּסִ לּו ֲאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהּנִ רֹות ַהּלָ ַהּנֵ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהַהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעִשׂ ְפָלאֹות ׁשֶ ַהּנִ



 לכבוד החנוכה

ח. נ. ביאליק, עממי

ָאִבי ִהְדִליק ֵנרֹות ִלי
ש לֹו ֲאבּוָקה – ָמּ ְוׁשַ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאֶתּ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָכּ

ר ִלי ְרָכּ מֹוִרי ֵהִביא ִכּ
ן-עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה – ֶבּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאֶתּ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָכּ

י ָנְתָנה ְלִביָבה ָלי, ִאִמּ
ה, ְמתּוָקה – ְלִביָבה ַחָמּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאֶתּ
ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָכּ

ׁשּוָרה ִלי: ּדֹוִדי ָנַתן ְתּ
חּוָקה – רּוָטה ַאַחת ׁשְ ְפּ
ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאֶתּ

ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָכּ

 באנו חושך לגרש

שרה לוי תנאי, עמנואל עמירן

אנּו ֹחֶשְך ְלָגֵרׁש. ּבָ
ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש. ּבְ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן, ּכָ
נּו - אֹור ֵאיָתן. ְוֻכּלָ

חֹור! סּוָרה ֹחֶשְך! ָהְלָאה ׁשְ
ֵני ָהאֹור! סּוָרה ִמּפְ

 מי ימלל

מנשה בינא, עממי

ָרֵאל, בּורֹות ִיׂשְ ל ְגּ ִמי ְיַמֵלּ
אֹוָתן ִמי ִיְמֶנה?

ּבֹור ָכל ּדֹור ָיקּום ַהִגּ ֵהן ְבּ
ּגֹוֵאל ָהָעם.

ַמן ַהֶזּה ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַמע! ַבּ ְשׁ
יַע ּופֹוֶדה, י מֹוִשׁ ִבּ ַמַכּ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ּוְבָיֵמינּו ָכּ
ֵאל. ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיָגּ

 ימי החנוכה

מרדכי ריווסמן, עממי

נּו, ׁשֵ ת ִמְקָדּ ה ֲחֻנַכּ ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ
נּו, ִאים ֶאת ִלֵבּ ְמָחה ְמַמְלּ ִגיל ּוְבׂשִ ְבּ

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיּסֹב,
ם ָלרבֹ. ִנּיֹות נֹאַכל ָבּ ֻסְפָגּ

ים! ה ַרִבּ ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנָכּ
ים. ִבּ ַכּ ר חֹוְללּו ַהַמּ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ים ְוַעל ַהִנּ ִסּ ַעל ַהִנּ

ָרה ר, ְנַזֵמּ ים ְנַסֵפּ ִבּ ַכּ ִנְצחֹון ַהַמּ
ֵבָרה, י ָגּ ָוִנים ָאז ָיָדם ִכּ ַעל ַהְיּ

ָבה ִלְתִחָיּה, ַלִים ׁשָ ְירּוׁשָ
ָיּה. ה ּתּוׁשִ ָרֵאל ָעָשׂ ַעם ִיְשׂ

ָהִאירּו, ַהְדִליקּו...

ַח ם ּתֹוָדה ְנַזֵבּ ִתי ְוׁשָ ִפּלָ ית ְתּ ּכֹון ֵבּ ַח | ִתּ ֵבּ ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלׁשַ

ַח ְזֵבּ ת ַהִמּ יר ִמְזמֹור ֲחֻנּכַ ׁשִ ַח | ָאז ֶאְגמרֹ ְבּ ר ַהְמַנּבֵ ַח ִמָצּ ִכין ַמְטֵבּ ְלֵעת ָתּ

]...[

ָמִנים ל ַהׁשְּ אּו ָכּ ַלי ְוִטּמְ ים | ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדּ ַמִנּ יֵמי ַחׁשְ צּו ָעַלי ֲאַזי ִבּ ִנים ִנְקְבּ יְוָ

יר ּוְרָנִנים מֹוָנה ָקְבעּו ׁשִ ֵני ִביָנה ְיֵמי ׁשְ ים | ְבּ ּנִ ֹוׁשַ ה ֵנס ַלׁשּ ים ַנֲעָשׂ ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִנּ

שירי חנוכה



 מזמינים אתכם ללמוד ולחשוב 
על משמעות חג החנוכה

 שימו    בכל מקור מופיעה סיבה אחרת לחג החנוכה. 

נסו לזהות את הנימוקים השונים )תשובות בסוף(

ֵהיָכל,  ָמִנים ֶשּבַ ל ַהּשְ אּו ּכָ ְכְנסּו ְיָווִנים ַלֵהיָכל ִטּמְ ֶשּנִ ה? ]=מה היא חנוכה?[ ]...[ ֶשּכְ ַמאי ֲחנּוּכָ

ח  ְך ֶאָחד ֶשל ֶשֶמן ֶשָהָיה מּוּנָ א ּפַ ְדקּו ְולֹא ָמְצאּו ֶאּלָ חּום, ּבָ ית ַחְשמֹוַנאי ְוִנּצְ ְבָרה ַמְלכּות ּבֵ ּוְכֶשּגָ

ּנּו ְשמֹוָנה  ה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמּמֶ א ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד, ַנֲעׂשָ דֹול, ְולֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ ּבחֹוָתמֹו ֶשל ּכֵֹהן ּגָ

ל ְוהֹוָדָאה. ַהּלֵ אּום ָיִמים טֹוִבים ּבְ ָיִמים. ְלָשָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעׂשָ

- תלמוד בבלי, שבת כ"א ע"ב -

ָרֵאל  ָך ִיְשׂ ָעה ַעל ַעְמּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנאי ּוָבָניו ְכּ דֹול ַחְשׁ ֵהן ָגּ ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן כֹּ יֵמי ַמּתִ ִבּ

ָצָרָתם:  ֵעת  ְבּ ָלֶהם  ָעַמְדָתּ  ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה,  ְוַאָתּ ְרצֹוָנְך  י  ֵמֻחֵקּ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרָתְך  יָחם  ִכּ ְלהַשׁ

ים  ַיד ְמַעִטּ ים ְבּ ים ְוַרִבּ ִשׁ ַיד ַחָלּ יָנם ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם ָמַסְרָתּ ִגּבֹוִרים ְבּ ְנָתּ ֶאת ִדּ ַרְבָתּ ֶאת ִריָבם ַדּ

דֹול ְוָקדֹוׁש  ם ָגּ יָת ֵשׁ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִשׂ יִקים ְוֵזִדים ְבּ ַיד ַצִדּ ִעים ְבּ ַיד ְטהֹוִרים ּוְרָשׁ ּוְטֵמִאים ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ְך,  ָכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ְתּ יָת  ָעִשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ּוְלַעְמּ עֹוָלָמְך  ְבּ

ְיֵמי  מֹוַנת  ְשׁ ְוָקְבעּו  ָך  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ָך  ֶשׁ ֶאת-ִמְקָדּ ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך  ֵבּ

דֹול. ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ֲחֻנָכּ

- מתוך תפילת "על הניסים" הנאמרת כחלק מברכת המזון ותפילת העמידה בחנוכה -

י - עֹוָלם  ַרְחּתִ ּסָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ּמָ ְתַמֵעט ְוהֹוֵלְך, ָאַמר: אֹוי ִלי, ׁשֶ ּמִ ָרָאה ָאָדם ָהִראׁשֹון יֹום ׁשֶ ְלִפי ׁשֶ

מֹוָנה ָיִמים  ב ׁשְ ַמִים! ָעַמד ְוָיׁשַ ָ ְקְנָסה ָעַלי ִמן ַהּשׁ ּנִ ֲעִדי ְוחֹוֵזר ְלֹתהּו ָובֹהּו, ְוזֹו ִהיא ִמיָתה ׁשֶ ָחׁשּוְך ּבַ

ל עֹוָלם  ֲאִריְך ְוהֹוֵלְך, ָאַמר: ִמְנָהגֹו ׁשֶ ּמַ קּוַפת ֵטֵבת ְוָרָאה יֹום ׁשֶ ָרָאה ּתְ יָון ׁשֶ ה. ּכֵ ַתֲעִנית ּוִבְתִפּלָ ּבְ

ָאן ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו ָיִמים טֹוִבים. ָנה ָהַאֶחֶרת ַעׂשַ ָ מֹוָנה ָיִמים טֹוִבים. ַלּשׁ ה ׁשְ הּוא. ָהַלְך ְוָעׂשָ

- תלמוד בבלי, עבודה זרה ח ע"א -

במקורות לעיל הופיעו שלוש סיבות לחוג את חג החנוכה: נס פך השמן, הניצחון במלחמה נגד היוונים 

וסיבה טבעית - התגברות האור בעולם בתקופה זו של השנה.

אלו משלוש הסיבות הכרתם ואלו מהן היו חדשות עבורכם?

איזו סיבה חביבה עליכם ומדוע?
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ויוצרת  בה  המאוגדות  היישוביות  לתכניות  ארגונית  רשת  מהווה  ניצנים 
סדר  ולקדם  לחזק  לטפח,  המבקשות  מוניציפליות  רשויות  עם  שותפויות 
יום יהודי-ישראלי ביישוב ולפתח קבוצות וקהילות בעלות מחויבות עמוקה 

לתרבות יהודית-ישראלית, על כלל גווניה וערכיה.

תכנית בתים מאירים הוא אירוע ייחודי, שמטרתו ליצור חיבור קהילתי רחב 
תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים. 
, תושבי הישובים השונים פותחים את בתיהם לקהילה  במסגרת התכנית 
ומזמינים את התושבים לערב הכולל הדלקת נרות ופעילות חווייתית ערכית 
ברוח החג. התכנית מתקיימת השנה בתשע רשויות החברות ברשת קהילות 
ניצנים ברחבי הארץ – רמת הגולן, נצרת עילית, חוף הכרמל, בנימינה-גבעת 
עדה, עמק חפר, חולון, גן יבנה, מרחבים וירוחם - והוא מקיף כ-200 מוקדי 
פעילות שונים בהובלה, הנחיה ואירוח של כ-500 תושבים-מתנדבים ואלפי 

משתתפים מכל רחבי הארץ.


