מעמד חנוכה משפחתי
מבוא:
ברצוננו להציע מעמד חג הכולל בתוכו את הברכות המסורתיות לצד מדרש המחבר בין
שמונת הנרות לערכים שאותם היינו רוצים לקדם במסגרת משפחתית.
בנוסף מובאת הצעת פעילות שתחזק את המסר הערכי סביב כל נר .הצעתנו להוסיף
לחנוכיה מדי יום נר אחד ולברך לצד הברכה המסורתית ברכה המוקדשת לערך אחד .אין
הכרח להצמיד את הדלקת הנר והברכה לפעילות המוצעת אך חשוב לקיים את שניהם באותו
היום על מנת להעמיק את החוויה הערכית .הברכות כתובות בשפה גבוהה יותר משפת
היומיום בה מורגלים הילדים והילדות על מנת להעצים ולהדגיש את הממד והאווירה
הטקסית.
סימן של

סימן של

מבטא מידע להורים ולילדים הבוגרים במשפחה.

מבטא הצעה לפעילות.

חג אורים שמח!
מנהג חסידי להקדים להדלקת הנרות את הפסוק:

ֲשׂה
וּמע ֵ
ָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ ַ
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ ַ
ִו ִ
י ֵָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ )תהילים צא(.

על מנהג זה מעיד רבי יצחק לוי מברדיצ'ב בחיבורו "קדושת לוי":
ואבאר לך בסייעתא דשמיא כי נסים מיציאת מצרים השם יתברך בחסדו הגדול פעל זאת
בלי שום התעוררות התחתון .מה שאין כן בחנוכה .הניסים היה קצת גם כן על ידי
התחתונים ,שחשמונאי ובניו היו לוחמים עם חיל אנטיוכוס הרשע .לכן אנו אומרים
בחנוכה "ויהי נועם" בהדלקת נרות של חנוכה שבו נאמר" :ומעשה ידינו כוננה עלינו"
לרמז על נס חנוכה שהוא מעשה ידינו במלחמה.

ְׁשנּו ְּב ִמצְֹותָיו וְ ִצּוָנּו ְל ַה ְדלִיק נֵר
ׁשר ִקּד ָ
ּבָרּו ְך ּתָה יי אֱלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ֲא ֶ
ֲחנֻּכָה:
ָׂשה ִנּסִים ַלאֲבֹותֵינּו ּו ְלאִּמֹותֵינּו ַּבּיָ ִמים
ׁשע ָ
ּבָרּו ְך ּתָה יי ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ֶ
ָההֵם ַּבְּזמַן ַהּזֶה:
בערב הראשון בו מדליקים נרות יש להוסיף את ברכת הזמן:

ְמן ַהּזֶה.
ׁש ֶה ֱחיָנּו ו ִקּיְמָנּו וְ ִהּגִיעָנּו ַלּז ַ
ּבָרּו ְך ּתָה יי אֱלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ֶ
במהלך הדלקת הנרות נוהגים לשיר:

ַהּנֵרות ַהּלָלּו נּו ַמ ְדלִיקִים עַל ַהּנִּסִים וְעַל ַהּנִ ְפלָאות וְעַל ַהּתְׁשּועות וְעַל הנחמות.
ָׂשי ָת ַלאֲבותֵינּו ַּבּיָמִים ָההֵם ַּבּזְמַן ַהּזֶה .עַל יְדֵי ּכֹ ֲהנֶי ָך ַהּקְדושים .וְכָל ִמ ְצוַת
ֶׁשע ִ

ִׁש ַּתּמֵׁש ָּבהֶםֶ .אּלָא
ְׁשמונַת יְמֵי ֲחנֻּכָהַ .הּנֵרות ַהּלָלּו קֹדֶׁש הֵם .וְאֵין לָנּו רְׁשּות ְלה ְ
ְׁש ְמ ָך ַהּגָדול עַל נִּסֶי ָך וְעַל נִ ְפלְאותֶי ָך וְעַל
ִלרְאותָם ִּב ְלבָדְּ .כדֵי לְהודות ּו ְל ַהּלֵל ל ִ
יְׁשּו ָע ֶת ָך.
מנהג קהילות ספרד לומר לאחר הדלקת הנרות )ויש הנוהגים במהלך ההדלקה( את
מזמור תהילים ל':
ֻכּת ַה ַבּ ִית ְל ָד ִוד -
ִמ ְזמוֹר ִשׁיר ֲחנ ַ
ית ִמן ְשׁאוֹל
ֱל ָ
ַתּ ְר ָפּ ֵא ִני :יי ֶהע ִ
יך ו ִ
ַע ִתּי ֵא ֶל ָ
ית ִני ְולֹא ִשׂ ַמּ ְח ָתּ א ְֹי ַבי ִלי :יי ֱאל ָֹהי ִשׁוּ ְ
רוֹמ ְמ ָך יי ִכּי ִד ִלּ ָ
ֲא ִ
ָלין
ֵכר ָק ְדשׁוִֹ :כּי ֶרגַע ְבּאַפּוֹ ַח ִיּים ִבּ ְרצוֹנוָֹ .בּ ֶע ֶרב י ִ
ידיו וְהוֹדוּ ְלז ֶ
ַמּרוּ ַליי ֲח ִס ָ
ָר ִדי בוֹר :ז ְ
ית ִני ִמיּ ְ
ַפ ִשׁי ִח ִיּ ַ
נְ
ֱמ ְד ָתּה ְל ַה ְר ִרי עֹזִ .ה ְס ַתּ ְר ָתּ
צוֹנ ָך ֶהע ַ
וֹלם :יי ִבּ ְר ְ
אָמ ְר ִתּי ְב ַשׁ ְלוִי ַבּל ֶאמּוֹט ְלע ָ
ַא ִני ַ
ֶבּ ִכי ו ְַלבּ ֶֹקר ִרנָּה :ו ֲ
יוֹד ָך ָע ָפר
ְאל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחנָּןַ :מה ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ַשׁ ַחת ֲה ְ
יך יי ֶא ְק ָרא ו ֶ
יתי ִנ ְב ָהלֵ :א ֶל ָ
ֶיך ָה ִי ִ
ָפנ ָ
אַזּ ֵר ִני ִשׂ ְמ ָחה:
ַתּ ְ
ְחנּ ִֵני יי ֱהיֵה עֹזֵר ִליָ :ה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ִפּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי ו ְ
ֲהי ִַגּיד ֲא ִמ ֶתּ ָךְ :שׁ ַמע יי ו ָ
אוֹד ָךּ.
עוֹלם ֶ
ַמּ ְר ָך ָכבוֹד ְולֹא ִידֹּם יי ֱאל ַֹהי ְל ָ
ְל ַמ ַען ְיז ֶ
הפזמון מעוז צור התחבר בגרמניה בימי הביניים .יש המתארכים אותו לתקופת מסעי
הצלב השלישי בסוף המאה השתים עשרה .ראשית התקבל הפזמון בכל עדות אשכנז
ובדורות האחרונים נוהגים לשיר אתו מרבית עדות ישראל לאחר ההדלקה .בבית הראשון
והאחרון מובעת תקוות העם לגאולה ולשיבת ציון בארבעת הבתים האמצעיים מסופרת
הצלתם של בני ישראל משעבוד מצרים ,גלות בבל ,גזירות המן וגזירות אנטיוכוס .רבים
נוהגם לשיר רק את הבית הראשון של המזמור ויש השרים את הבית הראשון ואת הבית
החמישי ,העוסק בנס חנוכה.
בחלק מקהילות היהדות המתקדמת והמתחדשת נוהגים להחליף את השורה השלישית
בבית הראשון ,המדברת על טבח באויב )הכנת טבח בצר ובאויב המשולים לכלב נובח(
ֵח(
שּכ ַ
תַ
במילים" :לעת תשבית ַמ ְט ֵּב ַח ושאון קרב ְ

ְׁש ֵּב ַח,
מָעֹוז צּור יְׁשּו ָעתִי ְל ָך נָאֶה ל ַ
ְׁשם ּתֹודָה נְזַ ֵּב ַח,
ּתִּכֹון ּבֵית ְּת ִפ ָּלתִי ו ָ
ְלעֵת ָּתכִין ַמ ְט ֵּב ַח ִמּצָר ַה ְמנַ ֵּב ַח,
ְׁשיר ִמזְמֹור ֲחנֻּכַת ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
ז ֶאגְמֹור ּב ִ

ַׁש ַמּנִים,
יְוָנִים נִ ְקּבְצּו ָעלַי ֲאזַי ּבִימֵי ח ְ
ַּׁש ָמנִים,
ּו ָפרְצּו חֹומֹות ִמְג ָּדלַי וְ ִט ְּמאּו ּכָל ה ְ
ַּׁשֹוׁשּנִים,
ֲׂשה נֵס ל ַ
ּומִּנֹותַר ַקנְ ַקּנִים נַע ֶ
ְּבנֵי בִינָה יְמֵי ְׁשמֹונָה ָקבְעּו ִׁשיר ּו ְרנָנִים.

ְׁשי ְּביָגֹון ּכֹחִי ִּכלָה,
רָעֹות ָׂש ְב ָעה נַפ ִ
ְׁשעְּבּוד ַמלְכּות ֶעְגלָה,
ְקּוׁשי ּב ִ
ַחּיַי ָמרְרּו ּב ִ
ּו ְביָדֹו ַהּגְדֹולָה הֹוצִיא אֶת ַה ְּסֻגּלָה,
חֵיל ַּפרְעֹה וְכָל זַרְעֹו יָרְדּו ְכ ֶאבֶן ִּבמְצּולָה.

ְׁש ָך וְ ָקרֵב קֵץ ַהיְׁשּועָה,
חֲׂשֹוף זְרֹו ַע ָקד ֶ
ְׁשעָה,
נְקֹם ִנ ְקמַת דַם ֲע ָבדֶי ָך ֵמ ֻאּמָה ָהר ָ
ַּׁשעָה .וְאֵין קֵץ לִימֵי ָה ָרעָה,
כִי ְרכָה לָנּו ה ָ
ְּדחֵה 7דְמֹון ְּבצֵל ַצלְמֹון ָהקֵם לָנּו רֹועֶה ִׁש ְבעָה

ְּדבִיר ָקדְׁשֹו ֱהבִי7נִי וְגַם ָׁשם לֹא ָׁש ַק ְט ִּתי,
ּובָא נֹוגֵׂש וְ ִהְג ַלנִיּ .כִי זָרִים ָע ַב ְדּתִי,
וְיֵין ַרעַל ָמ ַס ְכּתִי ִּכ ְמעַט ֶׁש ָע ַב ְרּתִי,
נֹוׁש ְעּתִי.
קֵץ ָּבבֶל .זְ ֻר ָּבבֶלְ .לקֵץ ִׁש ְבעִים ָ
ּכְרֹות קֹומַת ּבְרֹוׁש ִּבּקֵׁש ֲאגָגִי ּבֶן ַה ְּמ ָדתָא,
ִׁש ָּבתָה,
וְנִ ְהיָתָה לֹו ְלפַח ּולְמֹוקֵׁש וְַג ֲאוָתֹו נ ְ
ִּׂשא ָת .וְאֹויֵב ְׁשמֹו ָמחִי ָת,
רֹאׁש יְמִינִי נ ֵ
רֹב ָּבנָיו וְ ִקנְיָנָיו עַל ָהעֵץ ָּתלִי ָת.
.
לצד סדר הדלקת הנרות המסורתי נציע להקדיש ,בכל יום ,נר לערך אותו היינו רוצים לקדם
במשפחה .נציע ברכות שונות התומכות בערכים אותם נבקש להאיר ולקדם.

נר ראשון -נר הסובלנות
אנו מדליקים נר זה על מנת לשים קץ לאלימות.
מתוך תקווה שמחלוקות ומריבות יפתרו במילים,
מתוך אמונה בזכותו של האדם לשלמות נפשית וגופנית,
ומתוך ציפייה לחברה נעימה והוגנת.
כדי לחנך לסובלנות במשפחה ,כדאי לחזק מיומנות של הקשבה .ניתן להיעזר במתודה של
מעגל -הקשבה במסגרתה רשות הדבור אפשרית רק בסבב ,כשמגיע תורי .כל אחת ואחד
מבני המשפחה נדרשים להקשיב לדברי אחרים ורק בתורם יכולים להביע את דעתם או
להתייחס לדברים האחרים שנשמעו .על מנת להמחיש את סדר הדוברים ניתן להעביר מיד
ליד נר ,רק מי שמחזיק/ה בנר רשאי/ת לדבר .על מנת לחנך להקשבה ניתן להיעזר במתודה
זו יותר מפעם אחת ,במסגרות של מפגש ושיחה משפחתית.

נר שני -נר השוויון
אנו מדליקים נר זה לכל בני האדם באשר הם.
כל בני האדם שווים .אנו שווים וגם שונים .כל אחד יחיד ומיוחד.
אין אנו רואים בשוני לסוגיו בסיס לאפליה מכל סוג שהיא.
זכותו של כל אדם להיות שונה אבל שווה.
ניתן להזמין את בני ובנות המשפחה לדמות עצמם לנרות ,להמחיש את הנר בתנועה ,לאפיין
כל נר ולהדגיש את השוני בין הנרות .לאחר שהבחנו בייחודיות של כל נר נפסל באמצעות
גופנו חנוכייה של כלל בני המשפחה .נסכם :למרות השוני בינינו לכולנו יש מקום בחנוכייה
אחת  /משפחה אחת.

נר שלישי -נר התקווה
אנו מדליקים נר זה לתקווה
היא נותנת לנו כוח לחלום ולפעול למען עתיד טוב יותר,
למען חברה צודקת שבה לכולם יש מקום לחלום ,להאמין ולעשות.
ניתן לשאול  :למה אני מקווה ומצפה מהמסגרת המשפחתית שלנו? איך נשמור על התקווה
גם במצבים קשים? כיצד נוכל ממש את התקוות שלנו ולהשפיע עליהם במעשים?
ניתן לשיר את השיר :כולנו נביא את האור /מירב האוסמן.

נר רביעי -נר הילדים
נר זה לכבודכם,
הילדים – ממשיכי מעשי אמהות ואבות ,בעלי האור והחלומות,
לכבוד העולם שיש ביכולתכם לשפר ולבנות ,בזכות חכמתכם ,סובלנותכם וטוהר לבבכם.
ניתן לספר את המדרש במילים פשוטות:

אמר ר' מאיר :בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה ,אמר להם
הקב"ה" :העבודה ,אני נותן לכם את התורה ,אלא הביאו לי ערבים טובים
שתשמרוה ואני נותנה לכם" .אמרו לו" :רבונו של עולם ,אבותינו ערבים לנו,
נביאינו ערבים לנו ".אמר להם הקדוש ברוך הוא :גם אלה צריכין ערבים ,אלא

הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם" .אמרו " :הרי בנינו ערבים לנו".
אמר הקב"ה  " :אלה ודאי ערבים טובים ,על ידיהם אתננה לכם".
)שיר השירים רבה א(

נר חמישי-נר היצירה
נר זה -הוא אור היצירה
לכבוד הפסל וכותב השירה
לכבוד איש הזמר ,אמן המחול
לכבוד השולחים את ידם במכחול.
לכבוד ילד וילדה הצובעים את פני הזמנים
בקשת יפה של צלילים וגוונים.
ניצור יצירה משפחתית שעניינה אור .ניתן לבנות חנוכייה מחומרים שונים )כגון :צדפים,
בלוטים ,חלוקי נחל ,אבני פסיפס(.

נר שישי -נר לידידות:
נר לידידות  -בינינו לבין עצמנו ,בינינו לבין שכנינו
שתגדל ותצמח ותמיד תהיה מנת חלקנו
שתמיד אפשר יהיה לחוש אותה סתם ככה באוויר
בשכונה ,בבית ,במשחק ובשיר.
ניתן לשיר את השיר" :חברים בכל מיני צבעים" מילים :חנה גולדברג לחן :יוני רועה.

נר שביעי  -אור חירות האדם
לכבוד המצפון שקולו לא נדם
לכבוד זכות החופש לדעת ,לחשוב
לבחור ,להבין ,להיות ,לאהוב.
זהו אור השומר שלעד לא ייתם
החול ,הים ותפילת האדם.
ניתן לשיר את השיר" :הליכה לקיסריה" מאת חנה סנש

הנר השמיני  -נר השלום
האור שיפציע מתוך החלום
לכבוד היונים על צריחי החומה
לכבוד השירים של אחרי המלחמה.
זהו אור הדולק לנו לילה ויום
כמה ,נכסף ,מיחל לשלום.

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

