
  :מבוא
 מעמד חג הכולל בתוכו את הברכות המסורתיות לצד מדרש המחבר בין ברצוננו להציע

  .במסגרת משפחתיתשמונת הנרות לערכים שאותם היינו רוצים לקדם 
הצעתנו להוסיף  .בנוסף מובאת הצעת פעילות שתחזק את המסר הערכי סביב כל נר

אין . ברכה המוקדשת לערך אחדלחנוכיה מדי יום נר אחד ולברך לצד הברכה המסורתית 
הכרח להצמיד את הדלקת הנר והברכה לפעילות המוצעת אך חשוב לקיים את שניהם באותו 

 הברכות כתובות בשפה גבוהה יותר משפת .היום על מנת להעמיק את החוויה הערכית
היומיום בה מורגלים הילדים והילדות על מנת להעצים ולהדגיש את הממד והאווירה 

  .הטקסית
  

  .סימן של            מבטא מידע להורים ולילדים הבוגרים במשפחה
  
  

  . סימן של                מבטא הצעה לפעילות

 ! חג אורים שמח
  

  
  : מנהג חסידי להקדים להדלקת הנרות את הפסוק

ה ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂש

  .)תהילים צא( ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו
  

  ":קדושת לוי"ב בחיבורו 'על מנהג זה מעיד רבי יצחק לוי מברדיצ
 בחסדו הגדול פעל זאת ם יתברךואבאר לך בסייעתא דשמיא כי נסים מיציאת מצרים הש

 ל ידי עם כןהניסים היה קצת ג.  מה שאין כן בחנוכה.בלי שום התעוררות התחתון
 לכן אנו אומרים .מונאי ובניו היו לוחמים עם חיל אנטיוכוס הרשע שחש,התחתונים

 "ומעשה ידינו כוננה עלינו: " בהדלקת נרות של חנוכה שבו נאמר"ויהי נועם"בחנוכה 
  . לרמז על נס חנוכה שהוא מעשה ידינו במלחמה

  

ו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ָּברּוְך �ָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתי
  :ֲחֻנָּכה

  
 ַּבָּיִמים ּוְלִאּמֹוֵתינּוָּברּוְך �ָּתה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו 

  :ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה
  

  :בערב הראשון בו מדליקים נרות יש להוסיף את ברכת הזמן

  .  ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזהּו וִקְּיָמנְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלייָּברּוְך �ָּתה 
  

   :במהלך הדלקת הנרות נוהגים לשיר

.  ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאות ְוַעל ַהְּתׁשּועות ְוַעל הנחמותםַהֵּנרות ַהָּללּו �נּו ַמְדִליִקי
  ְוָכל ִמְצַות . ַעל ְיֵדי ּכֲֹהֶניָך ַהְּקדושים.  ַהֶּזהֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן

 מעמד חנוכה משפחתי

 



ֶאָּלא . ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ַהֵּנרות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם. ְׁשמוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה
ֶתיָך ְוַעל ְּכֵדי ְלהודות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדול ַעל ִנֶּסיָך ְוַעל ִנְפְלאו. ִלְראוָתם ִּבְלָבד

  .ְיׁשּוָעֶתָך

את ) ויש הנוהגים במהלך ההדלקה(מנהג קהילות ספרד לומר לאחר הדלקת הנרות 
  :'מזמור תהילים ל

   -ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד 
 ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול יי: ְרָּפֵאִני ֱאלָֹהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתיי:  ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִליייֲארֹוִמְמָך 

ָּבֶעֶרב ָיִלין . ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו:  ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹוייַזְּמרּו ַל: ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור
ִהְסַּתְרָּת .  ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹזיי: ֹוָלםַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט ְלע: ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה

ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ַׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר :  ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנןייֵאֶליָך : ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל
: ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה:  ֱהֵיה עֵֹזר ִלייי ְוָחֵּנִני ייְׁשַמע : ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך

  . ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּךייְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם 
  

יש המתארכים אותו לתקופת מסעי . הפזמון מעוז צור התחבר בגרמניה בימי הביניים
 ראשית התקבל הפזמון בכל עדות אשכנז .ההשתים עשרהצלב השלישי בסוף המאה 

בבית הראשון . ובדורות האחרונים נוהגים לשיר אתו מרבית עדות ישראל לאחר ההדלקה
והאחרון מובעת תקוות העם לגאולה ולשיבת ציון בארבעת הבתים האמצעיים מסופרת 

רבים  .גזירות המן וגזירות אנטיוכוס, גלות בבל, הצלתם של בני ישראל משעבוד מצרים
ר רק את הבית הראשון של המזמור ויש השרים את הבית הראשון ואת הבית ינוהגם לש

  .העוסק בנס חנוכה, החמישי
  

בחלק מקהילות היהדות המתקדמת והמתחדשת נוהגים להחליף את השורה השלישית 
) הכנת טבח בצר ובאויב המשולים לכלב נובח(המדברת על טבח באויב , בבית הראשון

  )ת תשבית ַמְטֵּבַח ושאון קרב ְתַשֵּכַחלע: "במילים
  

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

  , ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח
  .�ז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח

  
  , ה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ּכִֹחי ִּכָלהָרעֹות ָׂשְבָע

  , ַחַּיי ָמְררּו ְּבקּוִׁשי ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה
  , ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה

  .ֵחיל ַּפְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה
  

  , יְּדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִבי7ִני ְוַגם ָׁשם לֹא ָׁשַקְטִּת
  , ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי. ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני

  , ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי
  .ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי. ְזֻרָּבֶבל. ֵקץ ָּבֶבל

  
  ,ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא
  , ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש  ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה

  , ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת. רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת
  .רֹב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת

  
.  

 
 נר לערך אותו היינו רוצים לקדם ,בכל יום ,נציע להקדישלצד סדר הדלקת הנרות המסורתי 

. בערכים אותם נבקש להאיר ולקדםות התומכברכות שונותנציע . במשפחה  

 

  , ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים
  , אּו ָּכל ַהְּׁשָמִניםּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמ

  , ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעֶׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים
  .ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

  
  , ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה

  , ְנקֹם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה
  , ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה.  ַהָּׁשָעהִכי �ְרָכה ָלנּו

 ְּדֵחה 7ְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ִׁשְבָעה



  נר  הסובלנות -נר ראשון
  .לשים קץ לאלימותאנו מדליקים נר זה  על מנת  

  ,מתוך  תקווה שמחלוקות ומריבות יפתרו במילים
  ,מתוך אמונה בזכותו  של האדם לשלמות נפשית וגופנית

  .ומתוך ציפייה לחברה נעימה והוגנת
  

ניתן להיעזר במתודה של . כדאי לחזק מיומנות של הקשבה, במשפחהסובלנות כדי לחנך ל
אחת ואחד כל . כשמגיע תורי,  הקשבה במסגרתה רשות הדבור אפשרית רק בסבב- מעגל

 ורק בתורם יכולים להביע את דעתם או  לדברי אחרים נדרשים להקשיבמבני המשפחה
 סדר הדוברים ניתן להעביר מיד על מנת להמחיש את. להתייחס לדברים האחרים שנשמעו

על מנת לחנך להקשבה ניתן להיעזר במתודה . ת לדבר/ה בנר רשאי/רק מי שמחזיק, ליד נר
  .במסגרות של מפגש ושיחה משפחתית, זו יותר מפעם אחת

  נר   השוויון-נר שני
  .אנו מדליקים נר זה לכל בני האדם באשר הם

  .כל אחד יחיד ומיוחד .אנו שווים וגם שונים. כל בני האדם שווים
  .מכל סוג שהיא אין אנו רואים  בשוני לסוגיו בסיס לאפליה

  . שונה אבל שווהזכותו של כל אדם להיות
  

לאפיין , להמחיש את הנר בתנועה,  לדמות עצמם לנרותבני ובנות המשפחהניתן להזמין את 
ר נפסל באמצעות לאחר שהבחנו בייחודיות של כל נ. כל נר ולהדגיש את השוני בין הנרות

למרות השוני בינינו לכולנו יש מקום בחנוכייה : נסכם. בני המשפחהגופנו חנוכייה של כלל 
  .משפחה אחת/ אחת 

   נר התקווה-נר שלישי 
  אנו מדליקים נר זה לתקווה

  ,היא נותנת לנו כוח לחלום ולפעול למען עתיד טוב יותר
  .מין ולעשותלהא, לכולם יש מקום לחלוםלמען חברה צודקת שבה 

  
 התקווה נשמור עלאיך ?  מהמסגרת המשפחתית שלנולמה אני מקווה ומצפה: ניתן לשאול 

  ? כיצד נוכל ממש את התקוות שלנו ולהשפיע עליהם במעשים?גם במצבים קשים
  .מירב האוסמן/ כולנו נביא את האור: ניתן לשיר את השיר

   נר הילדים-נר רביעי
  ,נר זה לכבודכם

  ,בעלי האור והחלומות ,כי מעשי אמהות ואבות ממשי–הילדים 
  .סובלנותכם וטוהר לבבכם, בזכות חכמתכם ,לכבוד העולם שיש ביכולתכם לשפר ולבנות

  
  :ניתן לספר את המדרש במילים פשוטות

אמר להם , בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה: מאיר' אמר ר
א הביאו לי ערבים טובים אל, אני נותן לכם את התורה, העבודה: "ה"הקב

, אבותינו ערבים לנו, רבונו של עולם: "אמרו לו". שתשמרוה ואני נותנה לכם
אלא , גם אלה צריכין ערבים: אמר להם הקדוש ברוך הוא." נביאינו ערבים לנו

 

 

 

 



 ".הרי בנינו ערבים לנו: " אמרו". הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם
 ".על ידיהם אתננה לכם, ביםאלה ודאי ערבים טו: " ה "אמר הקב

 )שיר השירים רבה א(        

 נר היצירה-נר חמישי
   הוא אור היצירה - נר זה

  לכבוד הפסל וכותב השירה 
  אמן המחול , לכבוד איש הזמר

  . לכבוד השולחים את ידם במכחול
  לכבוד ילד וילדה הצובעים את פני הזמנים 

  . בקשת יפה של צלילים וגוונים
  

, צדפים: כגון(  מחומרים שוניםיהניתן לבנות חנוכי. ה משפחתית שעניינה אורניצור יציר
   ). אבני פסיפס,חלוקי נחל, בלוטים

  

   :ידידות נר ל-נר שישי
  בינינו לבין שכנינו ,  בינינו לבין עצמנו-נר לידידות 

  שתגדל ותצמח ותמיד תהיה מנת חלקנו 
  שתמיד אפשר יהיה לחוש אותה סתם ככה באוויר 

  . במשחק ובשיר, ביתב, שכונהב
  

  .יוני רועה: חנה גולדברג לחן: מילים" חברים בכל מיני צבעים: "ניתן לשיר את השיר

  

    אור חירות האדם-נר שביעי 
  לכבוד המצפון שקולו לא נדם 

  לחשוב , לכבוד זכות החופש לדעת
  . לאהוב, להיות, להבין, לבחור

  זהו אור השומר שלעד לא ייתם 
  . ים ותפילת האדםה, החול

  
  מאת חנה סנש" הליכה לקיסריה: "ניתן לשיר את השיר

   

    נר השלום-הנר השמיני 
  האור שיפציע מתוך החלום 

  לכבוד היונים על צריחי החומה 
  . לכבוד השירים של אחרי המלחמה

  זהו אור הדולק לנו לילה ויום 
  . מיחל לשלום, נכסף, כמה

  
 

עולם בו אנשים , עולם ללא מריבות, אין אויבים, שבו אין מלחמותנעצום עיניים ונדמיין עולם 
נפקח עיניים ונתאר כיצד נחווה חיים . קשובים זה לזה ומשתפים פעולה האחד עם השני

 ?בעולם כזה

 

 

 

 


