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ְמִאיִרים ְוָׁשִרים
חוברת מוזיקלית לחנוכה

אגף קהילה, המחלקה לזהויות

Tobi Kahn

יעקב מעוז

קישורים מוזיקליים להפעלה בסלולרי

כסלו תשפ״א
לשימוש פנימי

playlist    לחצו לצפיה ולהאזנה

http://www.tobikahn.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFTUCJf2k7lmxZKIpuVMONz5s2bx1LVIa


אּוִרים ְמַחְּבִרים
חנוכה נתפס בימינו כחג של אור. נרות החנוכייה מאירים בזמן שבו החשכה 
יורדת מוקדם מאוד. מושגי האור והחושך קיבלו משמעות רוחנית וחברתית 
במורשת היהדות. רבים וטובים בחברה הישראלית נאבקים לגרש את החושך 
ולהאיר את ישראל במעשי התנדבות בקהילה ובתרומה ללכידות החברתית 
בישראל. חג החנוכה מזמין את כולנו להרהר באופן שבו אנחנו מנהלים את 
היחסים החברתיים בין פרטים וקבוצות מזהויות שונות. בשנים האחרונות אנו 
עדים לגל פולמוסי עכור השוטף את כל קצוות החברה הישראלית. המריבות 
הסקטוריאליות נעשות שכיחות יותר והשימוש בביטויים אלימים ופוגעניים הפך 

להיות נחלת הכלל. 

ניצחון החשמונאים על היוונים לא היה אפשרי אלמלא הצליחה המנהיגות של 
אותה העת ללכד את רוב היהודים סביב מטרה מרכזית אחת. זאת למרות שגם 
אז לא חסרו מריבות בין קבוצות כאלה ואחרות. מחלוקות הרסניות, חשדנּות 

הדדית ותאוות בצע, שהתעצמו עם השנים, הביאו את 
הקץ על ממלכת בית חשמונאי והמיטו שואה על החברה 
היהודית בארץ ישראל. האויב הרומי היה גרוע מהיווני 
והסוף המר ידוע; רצח עם, טיהור אתני, חורבן והגליה. 
העם היהודי נחשב לעם נבון ובעל ניסיון היסטורי בן אלפי 
שנים. מוטב שנלמד מטעויות העבר כדי לבנות חברה 

חסונה ומדינה מתוקנת יותר. 

חוברת זאת באה להוסיף מעט אור חברתי תוך שימוש 
בכמה יצירות מופת מן התרבות היהודית העתיקה 
והאהובה ומן התרבות הישראלית המתפתחת לנגד עינינו 
יום יום. אוסף היצירות המוזיקליות מבטא מגוון גדול 
של זהויות תרבותיות ומטרתו להציג את החן שיש בכל 
זהות והשתייכות תרבותית. כדי להקל על המשתמשים, 

התאמנו את החוברת לשימוש בטלפון החכם או במחשב. לחיצה קלה על שם 
מבצע/ת היצירה תפתח חלון מוזיקלי שההנאה ממנו מובטחת. עודנו נתונים 
תחת מגבלות הנגיף ולכן נשתדל להאיר את ישראל תוך שמירה על הכללים 

והגנה על בריאות הציבור.

החברה למתנ"סים מאחלת לכל אזרחי מדינת ישראל, חג חנוכה של אורה 
ושמחה, של אהבה ושלום!
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ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה

בנר ראשון: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

   הפילהרמונית הישראלית

כל שמונת הנרות צריכים להיות בגובה אחיד כפי שכל בני האדם אמורים להיות 
בעלי מעמד חברתי שווה. שוויוניות היא אחד מיסודותיה של החברה הדמוקרטית. 
היא מגבירה את הלכידות ומצמצמת את הפערים. המרד החשמונאי נבע מתוך 
תחושת קיפוח והפרת זכויות. לפיכך, בני העם היהודי מצווים לנהוג בשוויוניות 

בתוכם ומחוצה להם.

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל 
ַעל  ְו ְפָלאֹות  ִּנ ַה ַעל  ְו ִּסים  ִּנ ַה
ַהִּמְלָחמֹות,  ַעל  ְו ַהְּתׁשּועֹות 
ִמים  ָּי ַּב ּו  נ י ֵת ֲאבֹו ַל ָת  י ִׂש ֶׁשָע
ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך 
ַהְּקדֹוִׁשים; ְוָכל ִמְצַות ְׁשמֹוַנת ְיֵמי 
ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם, ְוֵאין 
ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא 
ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד, ְּכֵדי ְלהֹודֹות 
ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַעל ִנֶּסיָך 

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך.

  בעלי המנגנים

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

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח, ָאז 
ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.
ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים
ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל 
ַהְּׁשָמִנים, ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעֶׂשה 
ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים, ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה 

ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים.

  נהורה, הדס ומיטל

ישראל רוחומובסקי, אודסה 1899

https://www.youtube.com/watch?v=b-DI5V4Yn6s
https://www.youtube.com/watch?v=kP4cifNEWh8
https://www.youtube.com/watch?v=2wxh-l8-1Bk
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ֻאָּמה ִּבְתקּוָמה
ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. ֲארֹוִמְמָך 
ה' ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי. ה' 
ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני. ה' ֶהֱעִליָת 
ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור. ַזְּמרּו 
ַלה' ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר 
ִרָּנה. ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט 
ְלעֹוָלם. ה' ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי 
עֹז ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל. ֵאֶליָך ה' 
ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן. ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד 
ֲאִמֶּתָך. ְׁשַמע ה' ְוָחֵּנִני ה' ֶהֵיה עֵֹזר ִלי. 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי 
ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה. ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא 

ִיּדֹם ה' ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך.

תהילים ל      יוסף קורדנר

ַחג ַהַמַּכִּבים הּוא ַחג ְלאּוִמי
ֶיֱחַזק ְלָבִבי ְוֵלב ַּבת ַעִּמי

ַיַחד ָנִרים קֹול ִּבְקַהל ֱאמּוַני
ִמי ָכמֹוָך ָּבֵאִלים ה'

ָראּו זֹאת ְיִדיִדים ָּבִנים ְוהֹוִרים
ֶאת ֵׁשם ה' ִּכְּבדּו ָּבאּוִרים

ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ַאל ָּתִמיׁשּו ִמֵּלב
ְוחֹוּגּו ֲחֻנָּכה ְּבכ"ה ְּבִכְסֵלו

ר' חיים בז'רנו      משה חבושה

התורה מזהירה שמא נחשוב כי "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה" )דברים 
ח יז(, ולכן "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבכַֹח" )זכריה ד ו(. ואף על פי כן, החשמונאים לא היו 
מנצחים את היוונים ומדינת ישראל לא הייתה קמה ללא מאבק צבאי. האמונה 

המפוקחת והאקטיביזם השקול הכרחיים להצלחה בהגנה על המולדת. 

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי
ְלָך ָנֶאה ְלֶׁשַבח

ַהְרֵחק ַהְרֵחק ְלַיד ֵּביִתי
ַהַּפְרֵּדִסים ָנְתנּו ֵריַח

ָאבֹוא ְּבִמְנֲהרֹות
ּוַבְּמָצדֹות ּוַבְּמָערֹות

ּוְבִנְקרֹות צּוִרים
ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר

ִאי ָׁשם ְּבֵלב ַהַּלְיָלה
ָּדרּוְך ַוֲחִריִׁשי

צֹוָפה ִּבי ְמַבֵּקׁש ַנְפִׁשי...
ֲאבֹוי לֹו ֵמֻעְקֵצי

ַוֲאבֹוי לֹו ִמִּדְבִׁשי
ֲאבֹוי ִלְמַבֵּקׁש ַנְפִׁשי

נעמי שמר      להקת פיקוד דרום

האחים גבריאל ומקסים שמיר,
כרזה משנת 1952

https://www.youtube.com/watch?v=M5Nsx8Qqsoc
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=955#2,22,6448,11
https://www.youtube.com/watch?v=XgN-TnNXZio
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בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף 
כליל. מתוך הצעירים, בני דלת-העם, ייבקע האור בראשונה, ואחר ילוו עליהם 
האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש, הקדמה האנושית והיופי. ובהיות הנרות 
כולם דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. אין לך תפקיד חשוב ומביא 

אושר יותר מתפקיד השמש, משרת-האור.

בנימין זאב הרצל

אנו משתדלים לגדל את ילדינו לאור ערכים הנתפסים כנעלים בעינינו. לעיתים 
מאמצים הילדים ערכים נוספים על שלנו, וחלקם אף סותרים את תפיסת עולמנו. 
אנו מחנכים את ילדינו לעצמאות ואם הצלחנו בכך, עלינו לקבל שלעולם לא יהיו הם 
ההעתק שלנו. עם זאת, בכל דור ודור מבקשת הקהילה להוריש את ערכי תרבותה 

לדור הבא, כדי להמשיך את שרשרת הדורות מהימים ההם ועד לזמן הזה.

ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ֲחֻנַּכת ִמְקָּדֵׁשנּו
ְּבִגיל ּוְבִׂשְמָחה ְמַמְּלִאים ֶאת ִלֵּבנּו

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיּסֹב
ֻסְפָּגִנּיֹות נֹאַכל ָּבם ָלרֹב

ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ַרִּבים
ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות

ֲאֶׁשר חֹוְללּו ַהַּמַּכִּבים

מרדכי רוויסמן      קלסיקלטת

הנרות הללו אנו מדליקים
כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים

אפשר לשים בהם את השמן 
ולהיטיב את הפתילות

אבל משם זה רק תפילות
ואין לנו רשות להתאכזב מהם

רק לאהוב בלבד
ולהתפלל לנס, כמו בימים ההם

בזמן הזה, בסבך הזה

הדס וחנן בן ארי      ישי לפידות
האחים גבריאל ומקסים שמיר, 

הצעה לסמל המדינה, 1948

https://www.youtube.com/watch?v=KTGN4HArvpo
https://www.youtube.com/watch?v=TPB81_GQMds
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אלפי ילדים צעדו בתהלוכת 
הלפידים שבתל אביב הישנה ופנו 
לרחוב ביאליק להקביל את פני 
המשורר הגדול ביום חגם. לאחר 
ששרו ורקדו, קראו אליו: ביאליק, 
ביאליק ַאֶּיָּכה? ביאליק יצא אליהם 
מחויך ומבויש, ולא מצא מילים. 
אמר: אינני יודע מה מאיר יותר 
האבוקות או עיני הילדים. אברך 
אתכם בברכה שאמי הייתה מברכת 
אותנו לאחר הדלקת נרות שבת: יהי 
רצון, שלעולם תאורנה עיני ילדינו 
בחכמה ובתבונה כנרות שהדלקתם 

הלילה הזה.

לפי א.ז. בן-ישי

חּוס ְוַרֵחם ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה. ְותֹוִציֶאָּנה 
ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ְוַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה 

טֹוָבה ְׁשַנת ָרצֹון ְוֵעת ְּגאּוָלה.

מחזור, ראש השנה

האימה מפני החושך טבעית לאדם. בשעות הלילה החושים מתכהים או שאנחנו 
ישנים והרי אנו נתונים לפגעי הסביבה ולמבקשי רעתנו. לכן כולנו מבקשים את 
האור המוחשי והמופשט. אחד המכשירים התרבותיים הנפוצים ביותר לגירוש 

החושך הוא השירה אודות האור. כי שיר מגרש את החושך!

ָּבאנּו חֶֹשְך ְלָגֵרׁשאֹור ָטהֹור
ְּבָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש

ָּכל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן
ְוֻכָּלנּו - אֹור ֵאיָתן

סּוָרה חֶֹשְך! ָהְלָאה ְׁשחֹור
סּוָרה ִמְּפֵני ָהאֹור

שרה לוי-תנאי      סאבלימינל

ַאל ִּתְתַמְּכִרי ְלַגְעּגּוִעים
הּוא ְיַחֵּבר ְלָך ִׁשיִרים ֲאֵחִרים
ֵיׁש ְלָך קֹול ְוִגיָטָרה ָאז ִׁשיִרי

ִׁשיר ְמָגֵרׁש ֶאת ַהחֶֹׁשְך ַּבַּלְיָלה
ִׁשיר ְמַחֵּזק ֶאת ַהֵּלב ְּבָיִמים ָקִׁשים

חוה אלברשטיין      חוה אלברשטיין

ֶאת ַהַּצד ַהּמּוָאר ָקֶׁשה ִלְראֹות
ָחׁשּוְך ְוַקר ְּבעֹוָלם ֶׁשל חֹומֹות
ֶאת ַהַּצד ַהּמּוָאר ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלְך

ֶאְפָׁשר ְלַהְדִליק
ּבֹוִאי ַנְדִליק ְּבַאֲהָבה

ַלְמרֹות ַהּכֹל ִנְדַלק ָעֵלינּו אֹור
ַהָּׁשַמִים ְּבָכחֹל

עֹוָלם ָמֵלא ְּבטֹוב

מיכה ביטון      מיכה ביטון

https://www.youtube.com/watch?v=z0EqevuuJ58
https://www.youtube.com/watch?v=4aXmxEk4u-8
https://www.youtube.com/watch?v=_vVVk1dVZzo
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התחלת האור שיוצא מן החשיכה הוא בכ"ה בכסלו, כי בריאת העולם הוא בזמן 
ששווה היום עם הלילה. והתחלת האור הוא בכ"ה בכסלו, שאז מתחיל האור 
להתגבר, ולפיכך נעשה הנס בשמן; כאשר אותו הזמן הוא מיוחד להתחלת האור.

המהר"ל מפרג

המנורה מאירה את בית המקדש, ובית המקדש מאיר את ארץ ישראל וארץ 
ישראל מאירה את העולם. על העם שקיבל על עצמו להוות אור לגויים מוטלת 
אחריות מוסרית גדולה. הוא חייב לשמש מופת בהתנהגותו ובהליכותיו, מה 

שמחייב אותו לבקר את עצמו ולתקן את עצמו באופן מתמיד.

ָהָבה ָנִריָמה
ֵנס ַוֲאבּוָקה

ַיַחד ּפֹה ָנִׁשיָרה
ִׁשיר-ַהֲחֻנָּכה

ַמַּכִּבים ֲאַנְחנּו
ִּדְגֵלנּו ָרם, ָנכֹון
ַּבְּיָוִנים ִנְלַחְמנּו

ְוָלנּו ַהִּנָּצחֹון

Alla Polacca      לוין קיפניס

ֵחן ֵחן ְקָרא ּוְׁשֵּתי ׁשּורֹות
ֵזיִתים ְלָהִאיר ַהֵּנרֹות
קֹוֵמם ְוָהיּו ִלְמאֹורֹות

ַׁשְמָנם ְּבִמְקַּדׁש
ֵאל ָנאֹור ַלָּמאֹור

ר' יהודה הלוי      משפחת ואך

ָאַמר ר' ֲחִניָנה: ַחּלֹונֹות ָהיּו ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ּוֵמֶהם ָהְיָתה אֹוָרה יֹוֵצאת 

ָלעֹוָלם. ְׁשקּופֹות ָהיּו, ַמְקִטינֹות 
ִמִּבְפִנים ּוַמְרִחיבֹות ִמַּבחּוץ, ְּכֵדי 

ְלהֹוִציא אֹוָרה ְלעֹוָלם.

ויקרא רבה לא ז

ִּבְׁשחֹור ַהַּלִיל ִהְדַלְקִּתי ֵנר
ָקָטן, ַעִּליז ַׁשְלֶהֶבת...

הֹוֶמה ַהַּלְיָלה ִׁשיר ִהְמנֹון
ַקָּדה ָהרּוַח ְמֻנַּצַחת 
ְלאֹור ַעִּליז ַהִּנָּצחֹון,

ְלאֹור ֵאינֹו יֹוֵדַע ַּפַחד

פניה ברגשטיין      להקת הכיס

אסף ברג, כרזה משנת 1973

https://www.youtube.com/watch?v=Ug9w7M3xF-8
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=981#133,60,3670,489
https://www.youtube.com/watch?v=YTAWuN6e6VM
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חג החנוכה מזמין אותנו להרהר 
בשאלות של בית אישי ובית לאומי, על 
זהות ושייכות, על ההבדל בין האתגרים 
המזמנים חיים בתפוצות, למול חיים 

בארץ בחברה של רוב יהודי.

דליה מרקס, "בזמן"

ָצִריְך ֶׁשָּכל ִאיׁש ֵיַדע ְוָיִבין
ֶׁשְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ּדֹוֵלק ֵנר

ְוֵאין ֵנרֹו ְּכֵנר ֲחֵברֹו
ְוֵאין ִאיׁש ֶׁשֵאין לֹו ֵנר...
ֶׁשָעָליו ַלֲעמֹל ּוְלַגּלֹות

אֹור ַהֵּנר ָּבַרִּבים
ּוְלַהְדִליקֹו ַלֲאבּוָקה ְּגדֹוָלה

ּוְלָהִאיר ַלעֹוָלם ֻּכּלֹו

הראי"ה קוק      עמירן דביר

ָיּה ַהֵּצל יֹוָנה ְמַחָּכה ְוִדְמָעָתּה ָלְך ְמַפָּכה 
ְוִתְׂשַמח ָּבְך ַאָּתה ַמְלָּכּה ִּבְׁשמֹוַנת ְיֵמי 
ֲחֻנָּכה... ְוָיִׁשירּו ַעָּמְך ִׁשירֹות ּוְזִמירֹות ִמָּפז 
ְיָקרֹות. ְּבַהְדִליָקם ֶאת ַהֵּנרֹות ִּבְׁשמֹוַנת 

ְיֵמי ֲחֻנָּכה...

ר' יהודה הלוי      אורי אריאלי

כדי להאיר לעולם כולו, כדברי הרב קוק, עלינו להתעלות על עצמנו ולהתגבר 
על רגשות שליליים ועל חשבונות ישנים. עלינו לראות בעצמנו כשליחים של 
האור ולצרף לחברת אוהבי האדם עוד ועוד שותפות ושותפים. עלינו לקבל 
את העובדה שכשם שפרצופינו שונים כך דעותינו שונות וכלל שתהיינה דעות 

מגוונות יותר וצבעוניות יותר, ייטב לכולנו.

ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ֶׁשֵאין ִּתְקָוהֵנרֹו ַוֲחֵברֹו
ְוַהּכֹל ִנְרֶאה ָּכל ָּכְך ָאֵפל ְוֹלא ָידּוַע

ַהְּפָרִחים עֹוד ֹלא ָּפְרחּו ַּבַּגן ּוַבָּׂשֶדה
ּוָבֶעֶרב ַרק ַמָּכה ָהרּוַח

ָאז ּבֹואּו ְוַנְדִליק ְּבַיַחד ֵנר, ֵנר

יואב גינאי      שרית חדד

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו 
ְלטֹוָבה. ְוהֹוִציֵאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, 
ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, 
ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. ָׂשִׂשים ְּבִבְנַין ִעיָרְך.

מחזור, פסח

https://www.youtube.com/watch?v=Utvab1fXFgw
https://www.youtube.com/watch?v=sQeSmluKp0M
https://www.youtube.com/watch?v=P7T3S9uLFVs
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, ְוִׁשְבָעה ֵיׁש ָקִנים ַלְּמנֹוָרה. ּוִמי ֲאֶׁשר ִהְדִליק  בועַּ ׁ י ִׁשְבָעה ֵהם ָיִמים ְימֹות ַהשָּ כִּ
ַהְּמנֹוָרה ַּבֶּנֶפׁש, הּוא ִיַּצק ַהֶּׁשֶמן ְלאֹוָרּה.

אברהם שלונסקי

המנורה בבית המקדש מנתה שבעה קנים ואילו החנוכייה מונה שמונה בתוספת 
שמש. החנוכייה מבטאת את הגעגוע של עם ישראל למנורה ולימים שבהם סמל 
החירות של עם ישראל, המקדש, היה קיים. מכיוון שחל איסור הלכתי ליצור כלי 
מקדש לשימוש מחוץ למקדש הפכו את המנורה לחנוכייה ומאז אנו מדליקים 

מעין מנורת מקדש בכל בית.

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב
ֲחֻנָּכה הּוא ַחג טֹוב
סֹב ָנא, סֹב ּכֹה ָוכֹה

ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ּפֹה
סֹב ָנא, סֹב ּכֹה ָוכֹה

Elliot Dvorin      לוין קיפניס

ָאִבי ָנַתן, ָנַתן ְסִביבֹון
ְסִביבֹון ֵמעֹוֶפֶרת ְיצּוָקה

יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלְכבֹוד ַמה
ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה

ח.נ ביאליק      רוחמה רז

ֵנרֹות עֹוִלים ְלַאט, ְלַאט
ָנִעים ִמַּצד ֶאל ַצד

ֵנרֹות ָקִדיָמה, ּוְלָאחֹור
רֹוְקִדים ֶאת ִרּקּוד ָהאֹור

אירית תמיר      חבורת ילדים

ַּכּכֹוָכִבים ָיִאירּו ְוַיְזִהירּו
ִּכיֵמי ַמִּתְתָיה ָירֹּנּו ְוָיִׁשירּו

ֵהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ִיְפרּו ִיְרּבּו
ִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם

ָּבָאֶרץ ַהּטֹוָבה ָׁשם ִנְׂשַמח ַיַחד
ִּבְלִּתי ָיגֹון ּוִבְלִּתי ַפַחד

ִּכי ָכל ָהָעם ְּבַאְחדּות ַיַחד
ְיַׁשֵּלם ה' ָלֶהם ָּפֳעָלם

ר' רפאל ענתבי      מאיר עבוד

https://www.youtube.com/watch?v=fqEQy6l1kzc
https://www.youtube.com/watch?v=yCxqJmTTeUw
https://www.youtube.com/watch?v=WN23xRMfG5o
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=620#1,13,1967,195
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לדעת חוקרים, יהודה המקבי, היה חזק ְּכַמֶּקֶבת – פטיש כבד. לכן יש לכנות 
את החשמונאים מקבים עם ק'. לדעת בעלי המסורת יש לכנותם מכבים עם 
כ', רמז לראשי התיבות של הפסוק מסידור התפילה: ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלים ה'. האות 

י' שבסוף מכב"י רומזת לשם השם.

ַמַּכִּבי ִמְׂשַּגִּבי
תנועת מכבי העולמית, ובקיצור 
"מכבי" היא תנועה ציונית ספורטיבית, 
שהוקמה על פי חזונו של מקס נורדאו, 
הוגה רעיון יהדות השרירים, בנאומו 
בקונגרס הציוני השני בבזל 1898. 
המושג, יהדות השרירים, מתייחס 
לטיפוח של תכונות נפשיות וגופניות, 
כגון חוזק וחוסן גופני, זריזות ומשמעת, 
הנחוצות לתחייתו הלאומית של העם.

ויקיפדיה

ְׁשַמע
ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה

ַמַּכִּבי מֹוִׁשיַע ּופֹוֶדה
ּוְבָיֵמינּו ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיָּגֵאל

מנשה רבינא      שפיטה

ַמְלִּכי ֶאְׁשַאל ִמָּמְך ִּכי ַאָּתה ָאִבי
ָּבֵרְך ְורֹוֵמם צּוָרְך ַמַּכִּבי

ִמי ָכמֹוָך ָּבֵאִלים צּור ִמְׂשַּגִּבי
ַחֵּזק ְלָיָדם ְוָהֵרם ִּדְגָלם

ר' רפאל ענתבי      מאיר עבוד

ָנּה ֶאֶרץ, אֹוְמִרים: ֶיְשׁ
ֶמׁש... ֶאֶרץ ְרַות ֶשׁ

ַגע ּבֹו ֲעִקיָבא. ְכָנס, פָּ ל ַהנִּ ִנְכַנס כָּ
י! לֹום ְלָך, ַרבִּ לֹום ְלָך, ֲעִקיָבא! ָשׁ  "ָשׁ
י?" בִּ כַּ ים, ֵאיפֹה ַהמַּ דֹוִשׁ ֵאיפֹה ֵהם ַהקְּ

י:  עֹוֶנה לֹו ֲעִקיָבא, אֹוֵמר לֹו ָהַרבִּ
י" בִּ כַּ ה ַהמַּ ים, ַאתָּ ל ִיְשָׂרֵאל ְקדֹוִשׁ "כָּ

שאול טשרנחובסקי      משואות

ֲאַנְחנּו ֵנרֹות, אֹורֹות ּוְצָבִעים
ִמַּכְנפֹות מֹוֶלֶדת ֲאַנְחנּו ָּבִאים

נֹוָרה עֹוִלים ַּבָּקִנים ּדֹוְלִקים ַּבמְּ
ִלְזרַֹח ּפֹה ַיַחד ְּבַחג ָהאֹוָרה

עודד אבישר וישראל ספורטה

כרזה למרוץ הלפיד, משנת 1949

https://www.youtube.com/watch?v=1zSOtDqew9I
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=620#1,13,1967,195
https://www.youtube.com/watch?v=Vo97ubDTi-4
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הנסים הגלויים חורגים מסדרי הטבע, והטבעיים כלולים בו והם ניכרים רק על 
ידי מי שמכיר בהם. המציאות, לדעתו של רבי יהודה הלוי, פתוחה לפרשנות 
דיאלקטית. מותר לו למאמין ליחס כוונות אלוהיות לכל אחד מפרטי ההתרחשות, 

אולם באותה מידה מותר גם לפקפק בהן.

מיכאל נהוראי

יהודה אל עמי, אביו המנוח של ידידי שייקה אל עמי, ניצול שואה, ציוני נלהב 
ואיש הקיבוץ הדתי, היה נוהג לומר בכל עת שדיברו על ניסים, כי "בשביל לזכות 
בניסים צריך לעבוד קשה". העבודה הקשה, מלאכת הכפיים ַהַּמְלָאה של האדם 

והפקת פירות מעניקה למושג נס את משמעותו.

ָקָרה ֲאַזי ַהֵּנס
ָלָעם ֲאֶׁשר ֵהֵעז

ִלְלחֹם ֱאֵלי ַהְּדרֹור
ַעִּמי הּוא ַהִּגּבֹור

ֲחֻנִּכָּיה ֶׁשִּלי
אֹוֵרְך ָנא ַהֲעִלי

שרה גלוזמן      שלומי שבת

ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן
ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות
ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות 

ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו
ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה

סידור      רזאל, פריד, ריבו

ֵהיָכלֹו ֵהיָכלֹו ִיְבֶנה ִלְקָהלֹו
ִיְׂשָרֵאל ְסֻגָּלתֹו ַיֲעקֹב ָּבַחר לֹו...

ְלִמי עֹוֶׂשה ִנִּסים ְלַעם ִּבְׁשמֹו חֹוִסים
ַּבֲחֻנָּכה ָרִצים ְלַהְדִליק ֵנרֹות לֹו...

ר' רפאל ענתבי      אליהו עבוד

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו
ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם

ַוְּיִהי אֹור

אהרון זאב      מורפלקסיס

מחזיק מפתחות של תנועת מכבי העולמית

https://www.youtube.com/watch?v=kxycL6P7mFY
https://www.youtube.com/watch?v=DuR3hmMOuJk
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=619#15,61,1966,289
https://www.youtube.com/watch?v=t-Z89chv234
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וייקחו יהודה המקבי ואנשיו אבנים 
שלמות על פי התורה ויבנו מזבח 
חדש כראשון. ויבנו את המקדש 
ואת פנים הבית ואת-החצרות 
קידשו. ויעשו כלי קודש חדשים 
ויביאו את המנורה ואת מזבח 
הקטורת ואת השולחן להיכל. ויקטרו 
על המזבח ויעלו את הנרות אשר 

במנורה ויאירו בהיכל.

לפי מקבים א ד

ַּבֶּמה ַמְדִליִקין? ֲחָכִמים ַמִּתיִרין ְּבָכל 
ַהְּׁשָמִנים, ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין, ְּבֶׁשֶמן 
ֱאגֹוִזים, ְּבֶׁשֶמן ְצנֹונֹות, ְּבֶׁשֶמן ָּדִגים, 
ְּבֶׁשֶמן ַּפּקּועֹות, ְּבִעְטָרן ּוְבֵנְפט. ַרִּבי 
ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֵאין ַמְדִליִקין ֶאָּלא 

ְבֶׁשֶמן ַזִית ִּבְלָבד.

משנה, שבת ב א-ב      חגי בצרי

הזית נחשב לאחד משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל. שמן הזית 
נחשב לאחד השמנים הנאצלים ביותר ולכן הוא היחיד שבו האירו את מנורת 
המקדש. המושג "מלך המשיח", קשור בשמן הזה, שכן נהוג היה למשוח את 
ראש המלך המיועד בשמן זית בטקס המלכתו. המהדרין מדליקים נרות חנוכה 

בשמן זית בלבד.

ִׂשימּו ֶׁשֶמן, ֶׁשֶמן ַזִיתַזִית ַּבַּבִית
ֵנרֹות ַהְדִליקּו, ְיִהי אֹור ַּבַּבִית

אֹור ָלנּו, ְּדרֹור ָלנּו
ַעל ֵּכן ָנִאיָרה, ַעל ֵּכן ָנִׁשיָרה
ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִׁשיַרת ָהאֹור

NJYC      רוויסמן וקיפניס

ָוִקים ׁ ְמבֹוֵאי ַהשְּ ּוָבִעיר בִּ
ֶמן ל ֶחְמָאה ָוֶשׁ עֹוִלים ֵריחֹות ֶשׁ

ִגים ׂי ַהדָּ ַמְבִריִקים ַקְשַׂקשֵּ
ִין ׁשֹוֵצף, ׁשֹוֵצף ַהיַּ

ַמִים ׁ שָּ יֹום ֶזה הֹוְלִכים ֲעָנִנים בַּ בְּ
ֵדָמה ָוָגן ָרָכה ִלְשׁ ל בְּ ׂר ָמָטר ֶשׁ ְלַבשֵּ

לאה גולדברג      יוסי בנאי

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה 
ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם 

ָיַחד. ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש 
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד 

ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו. ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד 
ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה' ֶאת 

ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם.

תהילים קלג      נדב בכר

https://www.youtube.com/watch?v=ikCqFJW-dhk
https://www.youtube.com/watch?v=y_vgOXMTs-s
https://www.youtube.com/watch?v=9noGQ7JdhNg
https://www.youtube.com/watch?v=O2Ogtq81Dno
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ַּכד ָקָטן, ַּכד ָקָטן
ְׁשמֹוָנה ָיִמים ַׁשְמנֹו ָנַתן

ָּכל ָהָעם ִהְתַּפֵּלא
ֵמֵאָליו הּוא ִמְתַמֵּלא

ָּכל ָהָעם ָאז ִהְתַּכֵּנס
ְוִהְכִריז: ַאְך, ֶזהּו ֵנס

ִאּלּוֵלא ַּכד ֶזה ִנְׁשַאר
ִמְקָּדֵׁשנּו ֹלא הּוַאר

אהרון אשמן      רינת ויויו

ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית 

ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד. ְּבאֶֹהל 
מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל 
ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו 

ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני ה' ֻחַּקת 
עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

שמות כז כ-כא

ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי
ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים

תהילים כג ה-ו      אהוד בנאי

ְׁשֵני ֵזיִתים ִנְכָרִתים ְּבַגן ָנעּול ַיְצִהירּו
ְלרֹאׁש ְקָהִתי ְוֶאְפָרִתי ְׁשֵּתי ֲעָטרֹות ַיְכִּתירּו

מּול ְמנֹוָרה ַהְּטהֹוָרה ְּכמֹו ֵנרֹות ַיְזִהירּו
ֵהן ְּבַמְׂשֵאת ָּכל ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיֲעזֹרּו
ֵהן ְּבַמֲחֶנה ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו

ר' שלמה אבן גבירול      סמט

ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה, ְוֻגָּלּה ַעל רֹאָׁשּה, ְוִׁשְבָעה ֵנרֶֹתיָה ָעֶליָה... ּוְׁשַנִים ֵזיִתים 
ָעֶליָה, ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל ְׂשמֹאָלּה... ְׁשֵּתי ִׁשֲּבֵלי ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ְּבַיד ְׁשֵני 

ַצְנֲּתרֹות ַהָּזָהב ַהְמִריִקים ֵמֲעֵליֶהם ַהָּזָהב.

זכריה ד

סמל מדינת ישראל, מנורה עם שני שיבולי זית, נוצר בהשראת נבואת זכריה. 
בסמל משולבים שני סמלים המלמדים על אופייה של האומה. סמל מנורת 
המקדש, כזכר לימי תפארת ישראל, וסמל הזית, כשאיפה המתמדת שלנו לשלום 

חברתי ומדיני ולשלמות הסביבה, החי הצומח והדומם.

https://www.youtube.com/watch?v=cVRgoJ2j97g
https://www.youtube.com/watch?v=QC3n1uMT-0Q
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=438#3,138,6851,918
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התלמוד הבבלי )שבת כא ע"ב( 
שואל בארמית: "ַמאי ֲחנּוָּכה" )מה 

טיבו של החג(. ומשיב בארמית: 
"ְּדָּתנּו ַרָּבָנן, ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמיָׁשה 

ְבִכְסֵליו יֹוֵמי ְּדֲחנּוָּכה ְּתָמְנָיא ִאינּון, 
ְּדָלא ְלִמְסַּפר ְּבהֹון, ּוְדָלא ְלִהְתַעּנֹות 

ְּבהֹן )שמונת ימי החנוכה הם 
חג שמח ולכן אין להתאבל ואין 

להצטער בהם(. 

ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין ְלֵמיַעל ּגֹו ִפְתִחין 
ְּדַבֲחַקל ַּתּפּוִחין ְּדִאּנּון ַקִּדיִׁשין

ְנַזִּמין ָלּה ַהְׁשָּתא ִּבְפתֹוָרא ַחְדָּתא 
ּוִבְמַנְרָּתא ַטְבָּתא ְּדָנַהָרא ַעל ֵריִׁשין

האר״י      הלב והמעיין

ְנהֹוֵריּה ִיְׁשֵרי ָבּה
ְּבִקּדּוָׁשא ַרָּבא
ּוְבַחְמָרא ָטָבא

ְּדֵבּה ֶּתְחֵדי ַנְפָׁשא

האר"י      יצחק מאיר

ִקְרָיֵתנּו ְמֵלָאה ְנהֹוָרא 
ִמּזּוג עֹוֶטה אֹור ִּתְפָאָרה
ָחָתן ָּדגּול ֲחבּוׁש ֲעָטָרה 

זֹו ַּכָּלתֹו ַיֲעַלת ֵחן ֶנֶפׁש ְיָקָרה

ר' דוד בוזגלו      אמיל זריהן

ְלִמְקָּדֵׁשְך ּתּוב ּוְלקֶֹדׁש קּוְדִׁשין
ֲאַתר ִּדי ֵבּה ֶיְחּדּון רּוִחין ְוַנְפִׁשין 

ִויַזְּמרּון ָלְך ִׁשיִרין ְןַרֲחִׁשין
ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְּדׁשּוְפַרָּיא

ר' ישראל נג'ארה      שאול נעים

ִּתְתַקַּבל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא, ִעם 
ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון, ְּדָכל ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל, ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא 
ְוִאְמרּו ָאֵמן

קדיש תתקבל      ישראל רנד

ַרִּבי ֵייָסא ָאַמר: ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלה'. 
ָּדא הּוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן,
ְּדָכל ִמְׁשָחא ּוְרבּו ָנִפיק ִמֵּנּה,

ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין.

זוהר, ח"ב נד ע"ב

הלשון הארמית היא לשון הקודש השנייה של עם ישראל, השפה היהודית השנייה 
שנוכחת מאוד בלימוד, בפיוט ובטקסים. בשפה זו כתובים חלקים מן התנ"ך, 
התלמוד והמדרש, הזוהר הקדוש, כל נדרי, כתובה, קדיש ועוד. אחרוני היהודים 
מארץ אשור, המכונים בטעות כורדים, עודם משוחחים בארמית מדוברת. זהו 

נכס תרבות בסכנת הכחדה וחובה על כל אחד מאתנו לתרום להצלתו.

ְמַנְרָּתא ַטְבָּתא

https://www.youtube.com/watch?v=Hou7z_WyhuU
https://www.youtube.com/watch?v=s61t8d1EbsI
https://www.youtube.com/watch?v=ZpUhzEdELkA
https://www.youtube.com/watch?v=Ac3p0iQGuyI
https://www.youtube.com/watch?v=d4mSAX55JUQ
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ֵאִלי ֲארֹוְמֶמְנהּו ֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו
ַּגם ִלְבֵני ַמִּתְתָיהּו ָעָׂשה ֶפֶלא ְלַבּדֹו
ָּפָדה ֵעָדה ָנָדה ְמֹלא ֶאֶרץ ְּכבֹודֹו
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ָיִמים ֵאּלּו ִנְקְּבעּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוָדָאה

ִּכי ֵמאֹוְיֵביֶהם נֹוָׁשעּו ִמַּיד ַצר ָּגאֹה ָגָאה
ִׁשירּו ִּגילּו ַהְּללּו ָלֵאל ָּגדֹול ְּכבֹודֹו
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ר' חיים פינטו      מימון כהן

ָהאּוִרים ֶׁשַּבַחּלֹון
ִלי מֹוְסִרים ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום

ַוֲאִפּלּו ַלַּׁשָּמׁש
ֵיׁש ְּכִאּלּו אֹור ָחָדׁש

נעמי שמר      נעמי שמר

ֲאֵפָלה ֵנר בָּ
ה ִפלָּ הּוא תְּ ֵנר ֶשׁ

ָבִבי ֶאל ְלָבְבָך ֵנר ִמלְּ
ְתַרֵחק  ם ִאם תִּ גַּ

י עֹודֹו ּדֹוֵלק בִּ ר ֶשׁ ַהנֵּ
ָבִבי ֶאל ְלָבְבָך ֵנר ִמלְּ

תלמה אליגון רוז      עדי ארד

ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ֵאיְך ִמִּבְפִנים ַהִּזָּכרֹון ֵמִעיר
ֵנר ּבֹוֵער ְמַטֵהר ְּפִניָמה

ִזיו ָהאֹורֹות ַהְּמִׁשיִבים ְּבַיַחד ְמִאיִרים
עֹוד ִנְזֶּכה ְּבׁשּוב ַהְּׁשִכיָנה

הוד דיין      המדרגות

כל מועד ביהדות הוא זכר לאירוע לאומי היסטורי גדול. כאשר האירוע מיטיב 
עמנו, זהו יום חג. כאשר הוא מרע עמנו, זהו יום זיכרון. הלוח העברי מלא בשני 
סוגי המועדים האלו. לשמחת החג לא תהיה משמעות אם לא נזכור את האסונות 

והתבוסות ולא נפיק מהם את הלקחים החברתיים שהביאו אותם עלינו.

האגדה מספרת כי הקב"ה גנז את האור שבו נברא העולם לטובת הצדיקים 
לעתיד לבוא. שאלו חסידים את הרב וכי לא יימצא לצדיקים בימינו מעט מהאור 
הזה? השיב להם: יימצא לכם, וכשתמצאו אותו, גלו אותו באורח חייכם לאחרים.

לפי מרטין בובר

אסף ברג, כרזה משנת 1979

https://www.youtube.com/watch?v=4-ddv8td-68
https://www.youtube.com/watch?v=VtH6NkAXl20
https://www.youtube.com/watch?v=MBUwO3mXZRk
https://www.youtube.com/watch?v=fZhl0gmEs_k
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יהודה המכבי לא הספיק, עד מותו, 
לשחרר את יהודה וארץ ישראל 
משלטון ה"יוונים", כפי שאנו קוראים 
עד היום לסורים-ההלניסטים, 
ששלטו אז בארץ ישראל. הישגו 
העיקרי של יהודה המכבי היה בכך 
שגיבש כוח יהודי לאומי, והיקנה 
לעם יהודה את תודעת העצמאות, 
את הרצון לכך ואת האמונה כי 

הדבר אפשרי.

לפי עזריה אלון

ַאְך ְּבבֹוִאי ַהּיֹום ָלִׁשיר ָלְך
ְוָלְך ִלְקׁשֹר ְּכָתִרים

ָקטְֹנִּתי ִמָּצִעיר ָּבַנִיְך
ּוֵמַאֲחרֹון ַהְּמׁשֹוְרִרים

ִּכי ִׁשְמָך צֹוֵרב ֶאת ַהְּׂשָפַתִים
ִּכְנִׁשיַקת ַׁשְרף

ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים
ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ָזָהב

נעמי שמר      איתי לוי

ירושלים, בירת ישראל הנצחית, הייתה ועודנה אחד הסמלים המועטים שעליהם 
ישנה הסכמה בכל גווני העם היהודי. משך אלפי שנים נכתבה יצירה ספרותית 
מפוארת על ירושלים ובה תוארה הכמיהה לשוב לציון ולחדש את האחיזה של 
העם היהודי בארצו. דורנו זכה להגשים את חזון החשמונאים ועתה חובתנו 

העליונה היא לשמור עליו מכל משמר.

ְׂשאּו ִצּיֹוָנה ֵנס ָוֶדֶגלִׁשיָרה ַּבִּביָרה
ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה
ִמי ָּבֶרֶכב ִמי ָּבֶרֶגל

ֵנָעׂש ָנא ַלֲאֻגָּדה

נח רוזנבלום      הדלקת משואות

ִּבירּוָׁשַלִים אֹור ָחָדׁש ְּתַחֵּדׁש
ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ֶאת ִׁשְמָך ְלַקֵּדׁש

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש

ר' אברהם טוויל      ציון בדש

רפי מינץ, כרזה משנת 1959

https://www.youtube.com/watch?v=vaWL-CwpSYA
https://www.youtube.com/watch?v=WkWsZ8OvsfI
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=775#2,23,2469,212
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ֵנרֹוַתי ַהְּזִעיִרים
ָמה ַרּבּו ַהִּסּפּוִרים

ִלי ִיְלַאט ָהאֹור
ִלי ִיְלַאט ָהאֹור

ַעל ָּדִמים ְוִכְׁשלֹונֹות
ַעל ְּתרּועֹות ֶׁשל ִנְצחֹונֹות

ַעל ְקָרבֹות ֶׁשל ְּדרֹור

רוזנפלד וגרוסמן      מור בוני

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור
ְוִהיא עֹוָלה ִּבְׁשַלל ִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת

ְוִהיא נֹוֶגֶנת ִּבי ְּכֵנֶבל ֶהָעׂשֹור
ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור

יוסף שריג      מאיה ומתן

ְּתָנה הֹוד ָהָדר ַוֲעִדי ֲעָדִיים
ְוִנְרֶאה ְּבטּוב ִעיר ְירּוָׁשַלִים

ַהְּבנּוָיה ִהיא ַרֲחַבת ָיַדִים
ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים ְיָי

ר' יצחק ענתבי      בקשות חאלב

ם ֶאת ה' ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון.  ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשלִַ
ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך.

Glykeria תהילים קמז יב-יג      גליקריה

ִנְצחֹון ַהַּמַּכִּבים ְנַסֵּפר, ְנַזֵּמָרה
ַעל ָהאֹוְיִבים ָאז ָיָדם ִּכי ָּגֵבָרה

ְירּוָׁשַלִים ָלנּו ַהִּביָרה
ֵנס ִיְׂשָרֵאל ִהיא – ִׁשירּו ֶאת ִׁשיָרּה

ריווסמן ואברונין      פסטיגל

פלאי פלאים, צאצאי היוונים, שחיללו את ירושלים ובית המקדש, שרים שיר 
תהילה לירושלים במקדשי התרבות והטברנות שלהם באתונה בלחן ובעיבוד 
של צאצאי המכבים. לעולם אין להתייאש מן השלום. אויבינו מאמש נעשים 

לידידינו כיום. ירושלים, עיר-האור, עיר-שלם, עיר-השלום.

המפגש שבין היהדות ליוונות העצים את ההשפעה היהודית על עמי העולם. עם 
או בלי להתכוון, הביאו היוונים את בשורת היהדות לעמים רחוקים, שליהודים לא 
היה כל קשר אתם. כך עלתה קרנה של היהדות וזהו היבט נוסף של נס חנוכה.

לפי הראי"ה קוק

בול משנת 1950

https://www.youtube.com/watch?v=0tbTwQnSas8
https://www.youtube.com/watch?v=-vSzcWAhmR0
https://www.youtube.com/watch?v=w6kyLCcUyso
https://www.youtube.com/watch?v=j5wL6tAAzSo
https://www.youtube.com/watch?v=j5wL6tAAzSo
https://www.youtube.com/watch?v=Q6cp3mOqgHM
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העם היהודי הקטן סבל רדיפות רבות לכל אורך ההיסטוריה. ואף על פי כן לא 
הפסיק לשמור על השמחה. בכל שבת ובכל חג, גם בימים קשים, הוא שמח 
בחלקו. ללא השמחה תאבד האופטימיות, יאבד החזון ויאבד העם )חס וחלילה(. 
בצד השמחה הפרטית שלנו אנו מצווים לשמח את זולתנו בכל הזדמנות ולחזק 

בכך את העם כולו ואת הזרים והגרים אשר בשערינו.

ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ְוסֹוֶלת ְרבּוָכה
ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה ַׁשָּבת ַוֲחנּוָּכה
ַהּקֹולֹות ֶיֱחָדלּון ִמִּנּסּוְך ַהָּמִים

ְּבֵבית ַהַּיִין ָנלּון ְּבכֹל יֹום ַּפֲעָמִים
ִמּקֹולֹות ַמִים ַרִּבים ְּתִּצֶלָנה ָאְזֵניֶכם

ְוָכל ִמְׁשַרת ַּדם ֲעָנִבים ֹלא ָימּוׁש 
ִמִּפיֶכם

סימן אברהם      יונתן שטנצל

אֹורֹות ְּגבֹוִהים ָּבְרחֹובֹות ֶׁשָּלנּו
ָיִמים ְמֻאָּׁשִרים ָּבִאים ָעֵלינּו

ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה
ָלֵתת ִמָּכל ַהֵּלב ְּבַאֲהָבה

אודי ולילך דוידי      אודי דוידי

ְרָוָחה ְוִׂשְמָחה
התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 
שמונת הימים האלו שתחילתם 
מליל חמשה ועשרים בכסלו, ימי 
שמחה והלל. ומדליקים בהם נרות 
בערב על פתחי הבתים, בכל לילה 
ולילה משמונת הלילות, להראות 
ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראים 
חנוכה והם אסורים בהספד ותענית, 
כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן 
מצוה מדברי סופרים, כקריאת 

המגילה.

רמב"ם

ֵאׁש ֲעֵלה ּוְבַער כָּ
ַח ְוַהְדִליֵקנּו ֹכּ

ְתָיֵאׁש ֲאבֹוי ַלמִּ
ְיָלה ֵיׁש ִלְשׂמַֹח ַהלַּ

יעקב אורלנד      הדודאים

ְואֹור ָּגדֹול עֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהחֶֹׁשְך
ִמְתַּגֶּלה ִמְתַּגֶּלה

ַהַּלְיָלה ִיָּמֵלט ִמְּפֵני ַהּבֶֹקר
ָהעֹוֶלה ָהעֹוֶלה

מוקי      מוקי
דן ריזינגר, כרזה משנת 1990

https://www.youtube.com/watch?v=ztJsyU4zDlE
https://www.youtube.com/watch?v=D2bWczY63rs
https://www.youtube.com/watch?v=p_auZ_V0edI
https://www.youtube.com/watch?v=h-Uo9891DFQ
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כוונה לכסלו

ים   סִּ ַעל ַהנִּ
ְרָקן ְוַעל ַהֻפּ

בּורֹות  ְוַעל ַהגְּ
ׁשּועֹות ְוַעל ַהתְּ
ְפָלאֹות  ְוַעל ַהנִּ
ָחמֹות   ְוַעל ַהנֶּ

לּויֹות  דְּ תַּ ְוַעל ַהִהְשׁ
ְוַעל ַהַהְפָּתעֹות
ְוַעל ָהֲאָהבֹות 
ְוַעל ַהֶחְמלֹות  

ְוַעל ַהַהְחָלמֹות 
ים  סִּ ַעל ַהנִּ

ַהְּגדֹוִלים ְוַהְּקַטִּנים
ַהְּנִדיִרים ְוַהּיֹוְמיֹוִמִּיים

ָעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ֶשׁ
ָלנּו ְוַלֲאהּוֵבינּו

ה ַמן ַהזֶּ זְּ ִמים ָהֵהם בַּ יָּ בַּ
ים ֶׁשָּיבֹואּו ִמים ָהֵאֶּלה ּוַבְזַמנִּ יָּ בַּ

דליה מרקס, "בזמן"

פעולה בשברים

ָּפץ ַהָּגדֹול מַּ ִּבְׁשָעת ַהְּבִריָאה אֹו בַּ
ַנפֹוצּו אֹורֹות ֶאל ּכֹל ָהֲעָבִרים

ּוְלֶפַתע ָּבֲעָלָטה ֶׁשל ַהְיקּום ֶהַעגֹול
ִנְצֵנצּו ֵהְבֶזִקים ְּכַׁשְבִריֵרי ֶּגָחִלים

ּוְלִפי ָחְכַמת-ַהִּנְסָתר ַהְנֵעֶלֶמת ִמּכֹל
ִנְזֵרעּו ִניצֹוצֹות ְּבֵלב ּכֹל ַהְּברּוִאים

ְבָגדֹול ְבֵבן ֶמֶלך ּוְבָעִני ְּבָקטֹון כִּ
ִניצֹוץ ֶאָחד ְלֹלא ּכֹל ַמּשֹוא ָפִנים

ְוַעָּתה, ִאם ְּבַאֲהַבת ָׁשלֹום ָאנּו ּבֹוָחִרים
ָיד ְבָיד נְֹאָחז, ָגם ֲהָרֶפה ָגם ֲהָיכֹול

ּכֹל ְּבִרָּיה ְּתָנֵדב ִמִניצֹוצֹוֵתיה ַהְזרּוִעים
ֶאל ֵאׁש-ַהֵאנֹוׁשּות ֶאל ַהַּלַהב ַהָּגדֹול

ַּגֶחֶלת ֶאל ַּגַחל ְלָהִאיר ַהַּמְחָׁשִכים
ַעל זֹאת ְמֻצִּוים ּכּוָלנּו ַלְעמֹול

ר ַהְׁשַבִרים ְלַהְדִּביק ַהאֹורֹות ּוְלַחבֵּ
ָּפץ ֶׁשל ְּבִריָאת ַהּכֹול ֶׁשל ְׁשַעת-ַהמַּ

"צדק פואטי"

את הנר השמיני של חנוכה מדליקים רק פעם אחת ואילו את יתר הנרות כמה 
פעמים לפי סדר עולה. ישנו נר אחד שאינו נספר בשמונת הימים והוא השמש. 
אֹותֹו וִאתֹו מדליקים בכל ערב. הַׁשמשות והשמשים החברתיים, המכבים 
המודרניים, המתנדבים בקהילה, מּוארים ומאירים יום יום ובזכותם העולם קיים.

מרדכי ארדון, ויטרז', הספריה הלאומית ירושלים
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אֹור ַהְּדרֹור
הזית והאור קשורים במראה עלוות 
הזית הזוהרת באור כסוף, כאשר 
הרוח מכה בעלווה, מתהפכים 
העלים וחושפים את צדם התחתון 
הבהיר. בשעה זו נראית העלווה 

כאילו הוארה בבת אחת.

שרה שוב

ֲחֻנָּכה, ֲחֻנָּכה
ַחג ָיֶפה ָּכל ָּכְך

ל ְּדרֹור ל אֹור, ַחג ֶשׁ ַחג ֶשׁ
ִמי ֶזה ֹלא ִיְשַׂמח

ַעל ָּכל ִקיר ֵנר ַמְזִהיר
ַעל ִמְגָּדל ָוַגג

ירּו ָנא: ֲחֻנָּכה ִשׁ
ֵאין ָּכמֹוהּו ַחג

לוין קיפניס      שירי חנוכה

ֵהן ּתּוַכל ָלקּום ְוָלֶלֶכת
ְּדַבר ָמה קֹוֵרא ְּבָך ָלֶלֶכת

ַּגְעּגּוֶעיָך ֵהם ְלָך ְּכָנַפִים
ּוָמתֹוק ָהאֹור ָּבֵעיַנִים

רחל שפירא      ששי קשת

אֹור ָּגדֹול ֵמִאיר ַהּכֹל
ְויֹוֵתר ְּכָבר ֹלא ָצִריְך ִלְׁשאֹל

ֲאִני ָּבא ִלְלמֹד ִמָּמה ֶׁשּטֹוב ְוִלְחיֹות
ְלַהְתִחיל ַהּכֹל ֵמַהְתָחָלה

ְּכמֹו ִלְנׁשֹם ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה
ֲאִני ָּכאן ֲאִני ֹלא ִמְתַּבְזֵּבז יֹוֵתר

אמיר דדון      אמיר דדון

אֹור ִמן ַהִּמְזָרח ַעל ָּפַנִיְך ָנח 
ַאְּת ַרק ִמְתעֹוֶרֶרת

ִאָּמא ְמַחָּכה ֶׁשַבע ְוַדָּקה 
ַאְּת ֹלא ְמַמֶהֶרת...

ִּתְהִיי ַּבחּוץ ַרק ָמה ֶׁשָּנחּוץ 
ֶאת ֲהֵרי יֹוַדַעת

ְיָלדֹות טֹובֹות ֹלא הֹוְלכֹות ָּבְרחֹובֹות
ִיְהֶיה ָלְך ְזַמן ַלֲאָהבֹות

ליאת יצחקי      ליאת יצחקי

זמן קצר לפני חג החנוכה מסיימים את מסיק הזיתים ומפיקים את שמן הזית 
החדש שיחזיק מן העונה הזאת עד לבאה עלינו לטובה. הזית הוא אחד המינים 
שבהם השתבחה ארץ והוא סמל השלום בקרב תרבויות המזרח התיכון. לכן הוא 

משמש יעד למחרחרי מלחמה הכורתים אותו בחמת זעמם.

https://www.youtube.com/watch?v=30BnAfRkwho
https://www.youtube.com/watch?v=8gdk--dkKmY
https://www.youtube.com/watch?v=jeU9Sbq0D0A
https://www.youtube.com/watch?v=E4GodWX_HSE
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ַעם ֶנֱאָמַני ֶזַרע ֱאמּוַני 
הֹודּו ַלה' ִּכי ָגַבר ַחְסּדֹו

ִּביֵמי ַמִּתְתָיה ָזֵקן ְיִדיד ָיּה
ַרב ֲעִליִלָּיה ָּפַקד צֹאן ָידֹו

ָּבָניו ֲחִניָכיו יֹוְצֵאי ְיֵרָכיו
ָהְלכּו ִבְדָרָכיו ָלְבׁשּו ֶאת ַמּדֹו

ר' דוד בוזגלו      מימון כהן

ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ַהֵּלל ְוִזְמָרה...
ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם...

ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות...
ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה...

סידור      יצחק פוקס

אֹורֹות ְמַהְבֲהִבים
ִּבְׁשֵּתי ְׁשִנּיֹות

חֹוְלִפים ַחַּיי ֶאל מּול ֵעיַני
קֹולֹות ִמְּזַמן ַאֵחר

ַהֵּלב אֹוֵמר ְלִהְתעֹוֵרר ַמֵהר

אברהם טל      אברהם טל

אדם שמח בחלקו כאשר הוא מרבה להודות על הקיים וממעיט בתלונה על 
החסר. הן בימי חשמונאים והן בימינו זכינו לעצמאות מדינית, שהיא תופעה 
נדירה בהיסטוריה של היהדות. הקמנו מדינה משגשגת בתחומי הכלכלה, 
הטכנולוגיה, הרפואה והחקלאות. גם כשיש מקום לתיקון ולשיפור עודנו מודים 

ושמחים בחלקנו.

ֵּבין אֹורֹות ּוְצָלִלים
ָרִאיִתי ֶאֶלף ְּדָבִרים ֲאֵחִרים
ֲאָנִׁשים ְמַדְּבִרים ֲאָבל ֹלא 

ִמְתַרְּגִׁשים ֶּבֱאֶמת
ָׁשם ַאָּתה עֹוֵמד

ִמָּׁשם ֹלא רֹוִאים ׁשּום ָּדָבר
ַחֵּכה ְוַאל ִּתְנׁשֹם
ַחֵּכה ִלי ַעד ָמָחר

איגי וקסמן      איגי וקסמן

לאחר שהוגלה העם מארצו )ארץ ישראל( בכוח הזרוע, שמר לה אמונים, בכל 
ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את 
חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב 

ולהיאחז במולדתם העתיקה.

מגילת העצמאות

 John Shayne and Robert Hopstein,
USA 1948

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=167#2,20,6863,23
https://www.youtube.com/watch?v=5qXY6j0PXAU
https://www.youtube.com/watch?v=EX1S2vuSABE
https://www.youtube.com/watch?v=E8epB8AtIf0
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תנו לנו מאה שנים של אהבה, 
של שלום ונמציא תרופה למוות. 
הגבורה עוברת בוורידי העם. 
מלחמה היא מחאה נגד הצחוק. 
הצחוק והחיים הם מחאה נגד 
המלחמה... נבנה כאן משהו שיהיה 
יותר מאור לגויים. הוא יהיה אור 

לאור...

יורם קניוק

ִׁשיר ָאִׁשיר, ִׁשיר ָנֶאה
אֹור ָּגדֹול ֲאִני רֹוֶאה

ֵמָרִפיַח ַעד ֶחְרמֹון
ַׁשְלָהבֹות, ֲהמֹון-ֲהמֹון

ֶזה ַהֶּזֶמר, ֶזה ָהרֹן
ַּבַּכְרֶמל ּוַבָּׁשרֹון

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא
ֵנס ָּגדֹול ִיְהֶיה עֹוד ּפֹה

שרה לוי-תנאי

הלילה כורע, בשורת נהרה
האור ינצח הרי אפלה

כעין של ילד אל אם אדמה
אורה של תוחלת זורעת ביטחה

יחיאל מוהר      להקת הנח"ל

נרות השעווה הצבעוניים הינם תחליף נאה לנרות השמן. הם שווים בגודלם 
ושונים בצבעם. בצד המחזה האסתטי המפעים, אנו למדים כי שוויוניות במיטבה 
מושגת באמצעות שמירה על צבעו האישי של הפרט. ככל שהחברה צבעונית 

יותר כך תהיה היא עשירה יותר בתרבות שלה.

ַאְבֵני ְיָקר ַעל ַהר ְצִבי ִהְתָּפְרקּוֲחלֹום ַהָּׁשלֹום
ָּבאּו ְיֵמי ִׁשּלּום ֲעֵדי ִהְתַחְּזקּו

ָרָמה ְיִמיָנם יֹום ְיָוִנים ָּדְלקּו
ֵהיָכל ֲאַזי ָחְנכּו ְוֵנרֹות ָּדְלקּו

ִמּצּוף ְיׁשּועֹות ֵאל ְלָבבֹות ָמְתקּו
ַעל זֹאת ְלָבֵרְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ָחְׁשקּו

ר' אברהם אבן עזרא      יצחק נהרי

ַהּקֹולֹות ֶׁשל ִּפיֵראּוס
ַמְזִּכיִרים ֶאת ֵחיָפה

ִעם ַּבְקּבּוק ֶׁשל "ָמֵתאּוס"
ַאְּת ִנְרֵאית ּכֹה ָיָפה

ְּתנּו ַלֶּׁשֶמׁש ִלְזרַֹח, ַעל ָּבִּתים ְּבָלָבן
ְּתנּו ַלֵּלב ַרק ִלְׂשמַֹח, ְּכמֹו ֶׁשָאז ְּבָיָון

אילן גולדהירש      לימור עובד

תמונה משנת 1956

https://www.youtube.com/watch?v=tDT3g4mJINo
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=896#6,58,7200,459
https://www.youtube.com/watch?v=ADYq5Y1fxU0


ְּתִפָּלה ִלְׁשלֹום ָהעֹוָלם
ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל
ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת
ַהְׁשֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ֶׁשֵּבין ַהְּלֻאִּמים

ַטע ְּבֵלב ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם
ַהְׁשֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד ְלֶבן ַהָּדת ְוָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּנתּוִנים ִלְנָגִעים ַרִּבים

ְמַנע ְּבטּוְבָך ֶאת ָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעֵלינּו
ַסֵּלק ָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ָּכל ִחָּסרֹון ְוִׁשְברֹון ֵלב

ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹוְיֵבי ָהָאָדם
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּוָנה ְיֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחִּיים

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען עֹוָלְמָך ַהָּׁשרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהַּׁשְבִריִרי
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶהֶרס ּוְכָלָיה

ַמֵּלא ֶאת ָיֵדינּו ַּבְּיכֶֹלת ְלָׁשְמרֹו ְּכִתּקּונֹו
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי ְוֶאת ַהּצֹוֵמַח ְוֶאת ַהּדֹוֵמם

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָפׁשֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֶניָך ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב
ָהֵאר ֶאת ֵעיֵנינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחִּיים ַהְּמֻגָּוִנים

ַחֵזק ֶאת ָיֵדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת עֶׁשר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוִׁשית

ֲהִביֵננּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהִּנְסָּתרֹות ֶׁשל ָהאֶׁשר

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל

יעקב מעוז      דני כץ
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https://www.youtube.com/watch?v=LoFh75EDAA8&t=3s


עיצוב גרפי: סטודיו אינקה - 24052-3673363

Tobi Kahn

ִהְתָּבַרְכנּו ְּבָכל ַהֵּנרֹות ֶׁשִהְדַלְקנּו

ִהְתעֹוַרְרנּו ִמָּכל ַמְנִּגינֹות ֶׁשַּׁשְרנּו

ִהְתַחַּדְׁשנּו ְּבָכל ַהּטֹובֹות ֶׁשֵהַאְרנּו

ִהְתעֹוַדְדנּו ִמָּכל ַהִחּבֹות ֶׁשִהְׁשַּפְענּו

https://www.facebook.com/STUDIOINKA
https://www.facebook.com/STUDIOINKA
http://www.tobikahn.com/

