
שירון לחנוכה



לפני ההדלקה מברכים:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר )ֶׁשל( ֲחֻנָּכה.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

בלילה הראשון מוסיפים:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֶׁשָאנּו ַמְדִליִקין, ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל 
ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות, ֶׁשָעִׂשיָת 

ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך 
ַהְּקדֹוִׁשים. ְוָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו 
ֹקֶדׁש ֵהם ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא 

ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול 
ַעל ִנֶּסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך.

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח.
ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח.

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח.
ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.

נרותי הזעירים
מילים: מוריס רוזנפלד וראובן אבינועם

לחן: עממי

נרותי הזעירים
מה רבו הסיפורים

לי ילאט האור
לי ילאט האור

על דמים וכישלונות
על תרועות של ניצחונות

על קרבות של דרור
על קרבות של דרור

עת אראה אורכם הקט
יעטני צל בלאט

קול אלי יקרא
קול אלי יקרא

ישראל שבעת הקרב
אפס גם ידעת רב

עוז ותפארה
עוז ותפארה

וגדולה הייתה לך
ותיכון הממלכה

ותשא הראש
ותשא הראש

קום ביתך שנתקומם
מחדש נבצר שומם

קום עלה וכבוש
קום עלה וכבוש

נרותי הזעירים
הם סיפרו לי סיפורים

על עבר של עם
על עבר של עם

ואשמע כל נר ונר
לי קורא קום התעורר

עם חיה וקם

סדר הברכות להדלקת נרות חנוכה ושירי חנוכה



חג שמח לחנוכה

מילים ולחן: דתיה בן דור

אם פתאום לצד הדרך
צצו פטריות מיליון,

אם קישטו לי את הירק
כלנית וגם סביון.

אם יודעים לפי הריח
גם למצוא נרקיס פורח,

זה סימן )זה סימן(
שיהיה לי )יהיה לי( חג שמח.

אז חג שמח גם לכם
חג שמח לכולכם

ושהחג הזה יהיה הכי שמח.
אז חג שמח גם לכם

חג שמח לכולכם
ושבחג הזה נודה ונשבח.

אם ציירתי במחברת
כד קטן וסביבון,

אם אמי היום אומרת
"שיר לי שיר על לביבות".

אם בצק מתוק תופח
אם השמן כבר רותח

זה סימן...

אם נרות דולקים הערב
בחלון בית ישראל,
אם בבית מזמרת

מקהלה: מי ימלל.
אם "אמן" אני שומע

אם ארצי רוותה גשמיה.
זה סימן... 

אור

מילים ולחן: נעמי שמר

אור עולה בבוקר
על אגם רחוק )זוכרת(

כן אני זוכרת
ולא אחדל ולא אשתוק.

אור שמבשר את
ההשכמה והזריחה )זוכרת(

רק לראות עוד פעם
יותר מזה איני צריכה.

שמש, הביאו שמש
אם שָמַי מעוננים
עוצמת את עיני

אבל השמש היא בפנים.

אור בצהריים
על האדמה )זוכרת(

על חלקת המים
ועל שתיל ועל קמה.

אור יורד בערב
על שדות חיי )זוכרת(

עוד אני זוכרת
זה אור יומי זה אור ימי.

שמש, הביאו שמש...

אור יורד בערב )שמש(
אור בצהרים )שמש(

אור עולה בבוקר אור! 

ימי החנוכה

מילים: 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



באנו חושך לגרש

מילים: שרה לוי תנאי
לחן: עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש,
בידינו אור ואש.

כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

ציל-ציל-ציל בפעמונים,
מי אנחנו? - סביבונים.

לנו רגל אחת,
אם ניפול - גם לא נפחד.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

אנו שובבים גדולים,
עליזים והוללים -
אך נדע יפה מאוד

לספר, לשיר, לרקוד.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

 

אנו נושאים לפידים

מילים: אהרון זאב
לחן: מרדכי זעירא

ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים
ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים.

זֹוְרִחים ַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו
ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו
ַהָּצֵמא ָלאֹור -

ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו
ָלאֹור ְוָיבֹוא!

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָר ָעִלינּו,
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו.

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם -
ַוְּיִהי אֹור! 

שימו שמן

מילים: לוין קיפניס
לחן: עממי

שימו שמן, שמן זית,
נרות הדליקו, יהי אור בבית!

אור לנו! דרור לנו!
על כן נאירה, על כן נשירה

שמונה ימים שירת האור.

אש הדליקו, התיכו עופרת,
וצקו נא לנו סביבון לתפארת
סוב, סוב לנו! טוב, טוב לנו!

על כן נסובה, על כן נרקודה
שמונה ימים ריקוד הסביבון!

לכבוד החנוכה
מילים: חיים נחמן ביאליק

לחן: עממי

אבי הדליק נרות לי
ושמש לו אבוקה.

יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

מורי נתן סביבון לי
בן - עופרת יצוקה.

יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה!

אימי נתנה לביבה לי,
לביבה חמה, מתוקה.

יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

דודי נתן תשורה לי,
פרוטה אחת שחוקה.

יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.


