כמוכם ביקשתי אף אני
להיסחף אל תוך האור
כמוכם ביקשתי אני
להדליק לי נרות משלי
כמוכם בקשתי אף אני
להזדהות עם בית חשמונאי
להרגיש את האני
היהודי
שלי.
בחלונותיכם דלק האור
רחובותיכם הוצפו אור
עיניכם מלאו אור
אור נגע באור
אור נכנס באור
ואני?
אלוקי,
אני ,שעל ראשי תפילין
ובתוכי אלילי יון
אני ,המבקש להחזיר
מקדשך אל ליבי הסרבן
אני ,הזקוק לעצמת החשמונאי
עכשיו וכאן
התראני אלוקי
היכן מצוי פך השמן הקטן?

דבר
ההנהלה

הרבה אורות הודלקו בבית ספרנו בשבועות האחרונים.
החל מר"ח כסלו ,היום שפתח את התכנית הגדולה -בו קשטו
הבנות עוגות אישיות שדמו ל'דונאטס' ,מצאו מטמון בעזרת
פנסים וקבלו את קופסאות הלב -לצבירת המטבעות.

ובמהלך החודש-
פתקים בכל בוקר על מעשים טובים שעשו הבנות,
פתקים מאירים שזיכו במטבעות .בית הספר מקושט
בשלטים הנושאים את סיסמת החודש 'הדליקי את
האור' מעשה ידי תלמידותינו היקרות ,וטרם הזכרנו
את החנוכיות המרהיבות שהגיעו בזו אחר זו ,ממש
התקשנו לבחור את החנוכיה המנצחת...

בעת כתיבת שורות אלו ,לא נערך עדיין היריד הגדול ,אך נפרט מראש
את שיהיה בו בעז"ה:
היום יחל בארוחת בוקר כיתתית באוירה חגיגית ,בשלב הבא תעצבנה
הבנות נר אישי -שיספר וידגיש את האור הפנימי שבהן ,אח"כ תרדנה
לדוכני היריד שמלאים בכל טוב ,שם תרכושנה הפתעות ודברי מתיקה
בהתאם ל'כסף' שצברו במהלך החודש .כיתה ב' תעלה על הבמה בשיר
וזמר לכבוד חג החנוכה ,ומתוך סביבון גדול נשלוף פתקים של אור
שיזכו בפרסים .ולסיום -תחרות החנוכיות הגדולה!
נברך אתכם הורים יקרים שהאור של ימי החנוכה ימשיך וילווה אותנו
הלאה כל השנה ,נזכה לחיות מתוך אור ה' ואמונה איתנה ,תרוו נחת
יהודי מכל יוצאי חלציכם ,ובקרוב ממש נזכה להתגשמות המשאלה-
"אור חדש על ציון תאיר "
בברכת חג חנוכה שמח!
ההנהלה וצוות בית הספר.

נמצאים אנו סמוכים ונראים אל הימים הגדולים והחביבים ,המאירים באור יקרות
את נשמות כל היהודים ,הרי הם שמונת ימי החנוכה.עיקרם של ימי החנוכה מגיע
לידי ביטוי בשעת הדלקת נרות בצאת הכוכבים ,אשר כתבו על רגעים אלו דברים
גדולים ונשגבים .כמו שכתב האדמו"ר מסלונים" :אם רק היינו יודעים מהם נרות
חנוכה אשר בזמן הזה יכול יהודי לצאת מכל המיצרים ,מכל החולאים ,מכל הקשיים
בחייו  -והקב"ה יהפוך לו באותו רגע את הטבע לנס בקלות ,אפילו אם האדם אינו
צדיק!"
שעל ידי ההתבוננות בנרות בחצי שעה הראשונה להדלקתם ,זוכה היהודי להארה
עצומה היישר לנשמתו והוא זוכה לשעת רצון גדולה ועצומה .כמו שכתב בעל
ה'חוות יאיר' :אדם היושב חצי שעה מול החנוכיה ומתבונן בנרות ובטוב שסביבו -
מובטח לו שיזכה ליישוב הדעת כל השנה!" יישוב הדעת פירושו :רוגע ,נחת ושלווה
בכל העניינים!
מראש חודש כסלו התחלנו במבצע "הדליקי את האור"  -להאיר לזולת ,להשפיע
טוב על השני ,לתת ולוותר .התלמידות שיתפו פעולה יפה וצברו "שקלים" ,עימם
רכשו ביריד .אנו מקוות ומתפללות שנזכה לספוג מאור החנוכה ולהאיר לזולת
תמיד.
המנהלת

הרב
שליט"א

במסכת שבת דף כא נאמר:

"מאי חנוכה ,דתנו
רבנן בכ"ה בכסליו יומי
דחנוכה" וכו'.

מאי
חנוכה

והפשט שחנו בני ישראל ונחו
מאויביהם היוונים בכ"ה בכסליו
ולכך נקרא חג זה בשם חנוכה.
אולם בספר צרור המור לרה"ג הקדמון ח"ר אברהם סבע זצוק"ל בפרשת
ואתחנן מחדד ומחדש בביאור מאיר עינים העומק שבשם חנוכה בכך
שקושר חג זה במצוות קריאת שמע ערבית ושחרית כמ"ש "בשכבך ובקומך"
אשר בכל יום ניצב האדם בפרשת דרכים של נסיונות המלוות אותו יום יום
שעה שעה ורכבת תרי"ג המצוות עשה ולא תעשה נצבות בדרכו ובסיומו של
יום מביא הביתה קציר חטיו או חטאיו וסוד הצלחתו תלוי בפסוק ייחודי אשר
בו טמונה הצלחתו בעשייתו (עשה) ובחדלונו (לא תעשה).
שתי מצוות מקיים האדם בקריאת שמע ערבית "בשכבך" בחדלונו ,ובשחרית
"ובקומך" בעשיה.בפסוק ראשון "שמע ישראל" וכו' (דברים ו'-ד') מלווה
התורה את דרכו של עובד ד' בטרם יכשל וימעד.

זכור!
"ד' אלוקינו ד' אחד" ואז צא לדרך מבטחים.
ואין לך לחשוש ממעידה .אדרבה ,קדש שמו יתברך וגם
בהיותך יחידי אל תכנע ,גם בפני העוצמות האדירות
הניצבות בדרכיך להכשילך ,זכור! כי "ד' אלקיך"
גבוה מעל גבוה ניצב לימינך .אל תכנע ,צא למלחמה
עד כלות הנפש ,ואם תתמך בד' יתברך יחיד ומיוחד
הצלחתך ונצחונך בטוח.
וכך אומנם עשו החשמונאים עמדו יחידים מול רבים,
חלשים מול גבורים וכו' וכולם התגמדו מול פסוק
אחד המורכב מעשרים וחמש = כה' אותיות והוא
"שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד" פסוק זה בפי כל
יהודי מזכיר לו הן במעשיו "ובקומך" (מצוות עשה) והן
בחדלונו "ובשכבך" (מצוות לא תעשה) עליו לקדש שם
שמים ואין להתכופף בפני שום ניצב בדרכו.

וזאת עשו מתתיהו ובניו .לא חתו מאיש.
חנו-כה אותיות של פסוק "שמע ישראל" ,שהוא היה
אור לרגלם ולנצחונם המזהיר .ואכן כל אחד מישראל
בנו של ד' יתברך עליו לשנן לעצמו פסוק זה אשר ילווה
אותו השכם והערב בנסיונות החיים כאשר כל הזמן
יזכיר לעצמו ד' אחד ואל תפחד מאף אחד.

הרחוב מפתה ושואב כל תמים המתהלך ללא ליווי פסוק זה .והוא ח"ו חוזר הביתה עם מטען גדול של חטאים.
בן ישראל שאינו מתמסר לתורה ,ובת ישראל השוכחת שהיא פנינה יקרה בתו של ד' יתברך ,ומתחשבת ברחוב
הפרוץ ,ואינה שומרת על יופיה הרוחני בצניעותה ובאצילותה כבת מלך ,היא מתרחקת מאבא היחיד והמיוחד
שבשמים ולכבודו יתברך מסרו ברצף הדורות את נפשם לקדש שמו ואנו צאצאיהם בכל דור נזכה לחנו  -לשלוה
ונחת אך ורק בכה' אותיות של שמע ישראל (עיין שם בהרחבה).
ונסיים בסיפור עם הרה"ג ר' יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל.
כאשר נסתיימה מלחמת העולם השניה (השואה) לפני למעלה מ 70-שנה ,החל הרב לקבץ
נדחי ישראל ,כי יהודים רבים החביאו ילדיהם בכנסיות ,מהישג ידם של הנאצים ימ"ש ,וחלק
מהם נתייתמו ואין דורש ואין מבקש ואין יודעים על קיומן .משכך בקש הרב להיכנס לכנסיה
ולהשיב ילדי ישראל לביתם.
אחרי הכחשות אבות הכנסיות את קיומם של יהודים בכנסיות התעקש הרב לערוך חיפוש ולא
ויתר כלל .הן כל ילד בן של ד' ואין לוותר עליו .משהפציר רבות נענה ראש הכנסיות לאפשר
לו ,לא יותר משתי דקות להכנס ולשלוף משם כל ילד יהודי ,שהרב יוכיח שאכן הוא יהודי .ומה
אפשר בשתי דקות לעשות מבצע כה מורכב?
אך בפקחותו הגדולה ,הסכים לתנאי הקשוח ולנסות לדלות משם כל נפש יקרה מרדת שחת.
וביקש לאסוף את כל ילדי הכנסיה ,משנאספו כולם הרים ידיו כלפי מעלה ושאג בקול גדול:
"שמע ישראל ד' אלוקינו "...ובעודו שואג רצו לעברו עשרות ילדים אשר נזכרו בפסוק זה בבית
אבותם ,וצעקו לעברו" :טאטע טאטע!" (אבא אבא) בחבקם אותו וכל זאת לעיני ראשי הכמורה
אשר נעלם מהם מה חבוי בנשמתו של כל יהודי ,ונהפכו פניהם כשולי קדירה.
חג החנו-כה מזכיר לנו שכל חוסננו והתייצבותינו בפני כל רוחות סוערות המנסות לכבה את אש
ייחוד ד' בקרבנו ,נעמוד ניצבים איתנים בפניהם וידינו על העליונה.

אברך בזה ,כל תלמיד ותלמידה במסגרות החינוך של 'חזון למועד' ר"ג שיזכו כולם להחזיק במעוז הנפלא
שבפסוק הייחוד ותזכו לפאר את עם ישראל באצילותכם ובייחודכם ,את שמו ית' ,ויזכו הורכם לאושר נחת
ושלוה ,תמשיכו לעלות במסילה העולה בית א-ל עם צוותי ההוראה אשר מוסרים נפשם להאיר לכן באורו ית',
להצלחה בכל דרככם אמן.
לתלמידים והוריהם ברכת חג אורים שמח ,שלכם ,באהבה ובחיבה

הצב"י
יוסף ניסן
ס"ט

אילו מצוות בתורה
מכוונות אותנו להאיר
את לב הזולת?

ספרי לנו על אור
שההדלקת בלב,
בימים האחרונים!

אביגיל רביבו ,הודיה והדר עובד ואהובה בכר
משיבות במקהלה" :ואהבת לרעך כמוך"!

מיכל בן עזרא אירגנה את הבית לשבת ,כשאימה
היתה בבית חולים

מיכל בן עזרא מציינת דווקא את" :והדרת פני זקן",
שכולנו משתדלות בה מאוד בתקופה האחרונה.
לשמור על המבוגרים בסביבתנו.

הודיה עובד ויתרה לחברה

שירה ,שרה ורבקה מאירי נזכרות במצוות "השבת
אבידה" שבוודאי מאירה את לב מי שאיבד אבדה
חשובה.

ענאל נתנה לחברה עיפרון
שרה מאירי ,הדר הלל ועדיה נעמי  -עזרו לאמא
בנקיון ,בקניות ובסידור הבית

אן מרים חנוכה שמה לב למצוות "ביקור חולים"
שמשמחת במיוחד את החולה ומורידה מחוליו.
אור וליאל עובדיה וגם נועה הלל משיבות פה אחד:
"הכנסת אורחים"

מאורות
דמייני לעצמך שאת
נכנסת לכיתה ורואה
חברה עצובה.
מה תעשי?
הלל אמזלג ואילה פדידה אומרות שהן תיתנה לה
ממתק.

איך נראה
חג החנוכה
בביתכם?
בנות רבות מתארות את הדלקת החנוכיה
בהתרגשות ,שירה וריקודים ,סופגניות ומשחק
בסביבונים.

שיראל יזדי לעומת זאת ,אומרת שהיא תשוחח
איתה ותנסה להרגיע אותה.

אביבה מרקוביץ מדליקה נרות בחנוכיה שהיא
מכינה כל שנה.

אוריה רביבו וליאל שדה :אשחק איתה

משפחתה של אביגיל רביבו חוגגת אצל סבא
וסבתא.

גאיה רבה ואושר אמזלג ינסו לספר לה בדיחה.
המון הצלחה!

אושר אמזלג מספרת שבביתם מחביאים פתקי
משאלות בחנוכיה ובשנה שלאחר מכן פותחים
ומודים לה' על הברכות שהתקיימו.
אילה עבודי מספרת שאמה מתפללת הרבה זמן
לייד נרות חנוכה ואבא לומד תורה.

קטר הרכבת נשם בקושי .שלג
כבד כיסה את הפסים ולא קל
היה לרכבת לעלות במעלה ההר
עד המנהרה.
לפתע ,עצרה הרכבת באחת.
מנוע הקטר כבה .בעד החלונות
יכלו הנוסעים המודאגים לראות
רק מפה לבנה ענקית ,אין סופית.
לאחר מספר דקות באו הפקחים
והודיעו כי אין כל אפשרות
להמשיך בדרך עד אשר ישלח
דחפור מן התחנה הבאה ,שהיא
רחוקה מאוד ,ויפנה את השלג מן
הפסים.
"הדבר יארך זמן רב" אמרו "ורק
מחר בשעות הבוקר תוכל הרכבת
להמשיך בדרכה .אסור לנוסעים
להישאר בתוך הרכבת למשך
הלילה ,משום שמפולות של
שלג עלולות להידרדר מן ההרים
בסביבה ולקבור את הקרונות
תחתיהן"
עקב הוראה זו והסיכון להיות באזור
הפסים ,יצאה מן הרכבת תהלוכה
גדולה ,אשר שמה פעמיה אל כפר
קטן ששכן במרחק קילומטר .את
מיטלטליהם השאירו הנוסעים
ברכבת.
לאט לאט שרכו הם דרכם בין
ערמות שלג גבוה ,בקור עצום ,עד
שהגיעו תשושים וקפואי רגלים
לבית המלון היחיד בכפר.
רק אחד הנוסעים ,ד"ר לוי שמו,
לא הגיע למלון .בדרך ראה נר
דולק בחלון אחד הבתים.

"הלא הלילה הוא נר ראשון של
חנוכה!" אמר בליבו "ודאי גרים
כאן יהודים!"
ואכן ,בפתח הבית קבועה היתה
מזוזה" .וולף" כתוב היה על
השלט.
ד"ר לוי ניער את פתיתי השלג
ממעילו ודפק.
"שלום וחנוכה שמח!" אמר
לנערה שפתחה את הדלת "יהודי
אני ,והרכבת שנסעתי בה נתקעה
בשלג .התואילו להרשות לי
להדליק נר של חנוכה בביתכם?"
הנערה פנתה לתוך הבית וקראה
בהתרגשות" :אבא! אמא! יש לנו
אורח!"
בעל הבית ניגש לדלת ואמר:
"לעונג יהיה לנו לקיים מצוות
הכנסת אורחים .זוהי מצווה
נדירה מאוד בכפרנו הנידח וכי
מי בא אלינו מן העיר? הישאר נא
ללון בביתנו הלילה!"
כעבור שעה קלה כבר עמד
ד"ר לוי ובירך על הדלקת הנר,
כשבני המשפחה נמצאים סביבו,
שמחים בשמחתו ומצטרפים אליו
לשירת "מעוז צור".
לאחר מכן ,סעדו הכל את ליבם
והילדים הזמינו את האורח
למשחק בסביבון.
שמחה שרתה בבית ,אור וחום של
חנוכה .חמשת הילדים לא פסקו
לצחוק ולהתבדח .משסיימו
לשחק ,פנה האורח אל רותי
בת השש שישבה לידו ואמר:
"בבקשה ,האם מוכנה את להביא
לי כוס מים?"

להפתעתו ,עלה סומק בלחיה,
והיא מלמלה" :אני ...לא"...
"זה בסדר ,אני אביא" אמרה
אחותה הגדולה ,שרה ,ונחפזה
אל המטבח.כשהגיעה העת לישון,
הרימה שרה את רותי ונשאה
אותה בזרועותיה אל החדר
הסמוך.
משנרדמו הילדים ,ישב האורח
עם ההורים ללגום קפה חם
ולשוחח מעט.
"אמרו נא "...פנה אליהם בהיסוס
מה "האם סובלת רותי החמודה
ממחלה ברגליה?"
בבת אחת סר החיוך מעל פניהם
של בני הזוג .הגברת וולף השפילה
עיניה בצער ובעלה הסביר" :אכן,
לפני יותר משנתיים לקתה רותי
בשיתוק ילדים .כאן ,בכפר שלנו,
אין רופא ,אלא בכפר מרוחק .על
כל פנים ,לאחר המתנה ארוכה,
טיפל הוא בילדה ,ובעצם ,הציל
את חייה .בנוגע לשיתוק ברגליה
ולחולשת שריריה הוא אמר שאינו
יודע כיצד לטפל בבעיות אלו ,וכי
הילדה תסבול תמיד"...
"אני רופא ילדים!" אמר ד"ר לוי
בהתרגשות "בשנים האחרונות
טיפלתי במקרים רבים של שיתוק
ילדים .לפעמים הצלחנו ,רופאים
נוספים ואני לרפא ילדים על ידי
ניתוח .ילדים ,אשר לא האמנו ,כי
רופא בשר ודם עשוי לרפאם!"
בעיני גב' וולף נקוו דמעות" :זאת
אומרת ...שיתכן ...שרותי שלנו"....
"קשה מאוד לדעת מראש" השיב
לה ד"ר לוי "אבל לנסות כדאי
תמיד! התרשו לי לבדוק את רותי
כדי לקבל מושג על מצבה?"

הסביבון החי
סיפור לחנוכה

לאחר בדיקה קצרה ,אמר ד"ר לוי:
"חולים כמו רותי ראיתי לעיתים
קרובות .מכל עשרה ילדים שלקו
בשיתוק כזה ונותחו ,היו לפחות
שישה שהבריאו לחלוטין וכעבור
שנה לא הורגש כלל שהיו חולים
בשיתוק.
מעטים הם בתי החולים
המבצעים ניתוחים כאלה .על כן,
יש בפי הצעה :הלילה ,אורח אני
בביתכם ,ועלי לגמול לכם טובה
תמורת הכנסת האורחים האדיבה
שלכם .אם כן ,חשבתי לארח את
רותי בביתי ולהכין אותה לקראת
הניתוח .לאחר מכן ,אעביר אותה
לבית החולים לצורך הניתוח
עצמו.
אל דאגה ,בזמן שהותה בבית
החולים אביא לה כמובן אוכל
כשר כל יום"
"זהו נס גדול!" מלמל מר וולף
"מן השמים זימנו אותך לכפרנו
הלילה!"
"זכרו שיש גם סיכון" אמר ד"ר לוי
ברצינות "צריך הרבה תפילות!"
בצהרי יום המחרת ,נשמעה בכפר
צפירה ממושכת .זה היה הסימן
המוסכם כי הרכבת מוכנה לצאת
לדרך .על יד הפסים הפנויים עתה

משלג ,עמד ד"ר לוי .הוא החזיק
בידיותיו של כיסא הגלגלים .רותי
ישבה עליו נרגשת מאוד .שמחה
וגם עצובה .כל בני המשפחה
עמדו סביבם בעיני כולם  -דמעות.
"נתראה בקרוב ,רותילה" לחשו לה
אימה ואחותה ,שרה "בהצלחה!"
רותי לחצה את ידיהן בחוזקה.
"אתגעגע אליכם "...אמרה בשקט
"ו...ובכלל האם בטוח הדבר
שהניתוח יצליח ואוכל לשוב
ללכת?" שאלה בחשש גדול.
"אל תדאגי" הרגיע אותה אביה
"אנחנו נתפלל לה' שהוא רופא
כל בשר ,והוא יעזור לך!"
"כולנו נתגעגע אלייך!" אמרה
אמא.
כעבור זמן קצר ,יצאה הרכבת
לדרכה בשקשוק גלגלים קולני.
בני משפחת וולף לא גרעו עיניהם
ממנה והוסיפו לנופף בידיהם
לשלום ,עד שנעלמה באופק.
הקשר בין הוריה של רותי לביתם
ולד"ר לוי היה רופף מאוד ,בגלל
שהדואר באותם ימים לא עבד
במהירות וגם לא היו טלפונים.
רק מידי מספר חודשים קבלו
מכתב או גלויה ,בה מפורטת
ההתקדמות הרפואית.

מלאו את שלושת התשבצים על פי האיורים.
סיימתם? עכשיו קראו את האותיות המודגשות באלכסון .מה קיבלתם?

חלפה שנה.
שוב הודלק נר ראשון של חנוכה
בבית היהודי שבכפר הקטן .את
הנר הדליק הבן אהרון .ראש
המשפחה נסע ימים אחדים קודם
לכן ,ולא ברור היה אם יצליח לשוב
עד הערב עד סופת השלג.
"זוכרים אתם מה אירע בשנה
שעברה בדיוק בערב הזה?"
שאלה שרה "הרי היה פה הרופא
הנחמד והטוב שלקח את רותי
לניתוח .גם אז ירד שלג כבד
והקב"ה זימן אותו בדיוק אלינו!"
"אני כל כך מתגעגע לרותי!"
אמר יוסף הקטן "אמא ,מתי היא
תחזור?"
"אני מקווה שבעזרת ה' בקרוב"
ענתה האם וחייכה .לשרה נדמה
שאמא מסתירה סוד כלשהו.
בדיוק אז נפתחה דלת הבית ומר
וולף נכנס.
הילדים קפצו ממקומותיהם
בשמחה ויוסף הקטן שאל
בהתרגשות" :אבא! האם הבאת
לנו סביבון חדש?"
אבא חייך "כן .הבאתי סביבון,
סביבון חי!" ואל החדר נכנסה
רותי ,כשהיא רוקדת ומקפצת...

תשבצים

 פתילות
 נרות
 חנוכיה
 יוונים
 חשמונאים
 שמש
 נס פך השמן
 ועל הניסים
 סופגניה
 שמן זית זך
 סביבון
 חנוכה
 מעוז צור
 מנורה
 שמונה ימים
 נס גדול היה פה
 דמי חנוכה
 שהחיינו
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אכזר
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או קטון
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צדיק שגר
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את בניו
למלחמה הכין
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זמן הדלקת
החנוכיה
יותר מאוחר
משקיעת החמה

בית קדוש
ומפואר היה
בו שרתה
השכינה...
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ארבע אותיות
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אומה חוטאת
ורשעה
את ארץ ישראל
כבשה
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על רגל אחת
יכול
לרקוד ולא ליפול
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כך מכונים היונים
שרצו להשכיח
את התורה

ממנו סוחטים
שמן זך ,יוצקים
למשמרת בתוך
פך

אותו מוסיפים
בתפילה
כל ימות החנוכה

כינוי לחיילים
היוונים
מתוך על הניסים
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הדליק את
המנורה  ,מהערב
עד הבוקר
הפיצה אורה
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בברכת המזון
מוסיפים הודיה
על נס גדול
שהיה
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בו משתמשים
להדלקה
בשמונת ימי
החנוכה.
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וחידות

ל

מטגנים אותה
בחנוכה
חמימה היא
ומתוקה
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צפה על השמן
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מה עשו המכבים
כשיצאו להלחם
ביונים?

ברחוב רננים  8גרות משפחות שונות בעלות מנהגים שונים בחנוכה.
השלימו את הטבלה עפ"י רשימת הנתונים:
 משפחת סלומון מדליקה נרות חנוכה בשקיעת החמה על אדן החלון
 המשפחה שמתגוררת בקומה השניה מדליקה נרות על אדן החלון
 גב' לוי הכינה היום סופגניות
 גב' לב הכינה לביבות תפו"א
 המשפחה שמתגוררת בקומה החמישית מדליקה נרות בצאת הכוכבים
 בקומה השניה שרים ילדי המשפחה את השיר "חנוכה הולך ומתקרב"
 משפחת תנעמי גרה בקומה השלישית
 המשפחה שהכינה היום לביבות גבינה מדליקה נרות בשקיעת החמה בסמוך לדלת
 בקומה הרביעית שרים "מעוז צור" בסמוך לחנוכיה הדולקת על אדן החלון
 משפחת בן יהודה הדליקה נרות בצאת הכוכבים
 בקומה החמישית אוכלים סופגניות בסמוך לדלת ,שם עומדת החנוכיה
 מחלון הקומה השלישית נודף ריח של לביבות גבינה
 אחת מן המשפחות שמדליקות נרות בשקיעת החמה שרה "יונים נקבצו עלי"
ומתכבדת בחביתיות גבינה.
 משפחת בן יהודה גרה בקומה השניה
 מחלון הקומה החמישית שומעים את השיר "מזמור שיר חנוכת הבית"
 משפחת לב מדליקה נרות בשקיעת החמה בסמוך לדלת.
שם המשפחה

גרה בקומה

מאכל מיוחד

באיזו משפחה אוכלים היום עוגת גבינה?
בני איזו משפחה שרים מזמורים מתוך ההלל?

שיר

מקום ההדלקה

זמן ההדלקה

זלביה

מצרכים:
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חצי כף שמרים
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אופן הכנה:
 מערבבים את הכל בתוך
קערה עם כף.
 מכסים ומניחים את הבצק
למשך כחצי שעה.
 יוצקים למחבת שמן בשפע.
 מטגנים את הבלילה
במחבת עד שיזהיב.
 מוסיפים קצח.
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סופגניות חלביות
מצרכים:
גביעי אשל
2
 2ביצים

כוסות קמח
2.5
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ערה ומערב
חומרים לק
שמן החם.
ם את כל ה
ה ויוצקים ל
מכניסי
ל
י
ם כף מהבל
ק לא רותח.
מרימים ע
בשמן עמו
ם
י
נ
מטג
נייר סופג,
וציאים על
דדים ,יש מ
בקת סוכר.
ב משני הצ
מוסיפים א
חר שמזהי
קרר מעט ו
לא
חכים שית
מ

למשך
כש
עה וחצי.

תפילה

תפילותטובות
ליראת שמים ומידות
רבון העולמים ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר ואם גם אתאמץ בעצות
ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי מבלעדי עזך
ועזרתך אין עזרה וישועה
ואם חלילה יחפצו כולם להרע ,אז אתה ,בחמלתך ,תשים עיניך עלי ותשקיף עלי
לטובה ממעון קודשך .הנה חבלים נפלו לי בנעימים וישועתי באה ועזרתי תיגלה.
לכן ,עזרני ריבון העולמים ,שתהיינה עיני פקוחות לראות תמיד אמיתות הדבר
הזה ותהיה תקועה וקבועה אמונתך בליבי בכל עת ובכל רגע ולא יעלה על דעתי
לא בדיבור ולא במעשה ולא במחשבה ,לעבוד זולתך ,חלילה .כי אם תרדוף נפשי
לעשות רצונך הטוב באמת.
גם עזרני לבל ימושו מרעיוני ומליבי גדולתך וגבורתך והופעת חיותך בכל רגע
וקוטן ערכי בין מעשיך ,ומה נחשב אני בין יצוריך וכאין אני נגד ברואיך ,גם אם
הייתי נקי מכל חטא .ומה גם עוונותי רבו למעלה ראש נקלותי מכל ברואיך ,כי הם
עושים רצונך ,אשר לכך נוצרו ,ואני בגובה ליבי ,מתועב בעיניך.
אנא ,עזרני שתהיינה מידת ההכנעה ושפלות הרוח דבוקות בליבי וברעיוני בכל עת
ובכל רגע ותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא ,וישמח ליבי תמיד בך אשר בראתני
לכבודך ואהבתך תבער בקרבי בכל עת ומחכמתך תאציל עלי שיהיו נגד עיני
גדולתך וגבורתך ,ומיעוט ערכי וחסרון בינתי.
וזכני שלא יגבה ליבי ולא ארדוף אחר הכבוד והגדולה והעושר כי אם תכסוף
נפשי לעשות רצונך ואת הישר בעיניך .ואהיה מוכן בכל רגע למסור נפשי ,רוחי,
גופי ומאודי על קדושת שמך .והסר כל המסכים המבדילים ביני ובינך והחזירני
בתשובה שלמה לפניך.
ויונעם לי כל אשר תעשה עמדי ולא יבלבלני שום דבר מעבודתך האמיתית .ולא
תעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים ולא אתאווה לשום דבר זולת רצונך.
והורני דרך חוקיך לעובדך בלב נבר וזך ובשמחה ורוח נמוכה ובאהבת עמך ישראל.
ויתקדש שמך על ידי ועל ידי זרעי וזרע זרעי עד כל הדורות ולא ימצא פסול בנו
חלילה ונינצל מחילול ה'.
ונזכה לעסוק בתורתך לשמה ,בתמידות ומתוך הרחבה ,בתשובה ובדעת ובשמחה,
ובלב טהור ונשמר מכל חטא ומכל עוון ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם
ועד .ונזכה לתקן את אשר העוינו ולא נבוש בעולם הזה ולא ניכלם לעולם הבא.
אמן כן יהי רצון.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

סדר הדלקת
נרות חנוכה
ברכות ההדלקה:
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו להדליק נר חנוכה

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה

ברכה נוספת בלילה הראשון:

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

המהדר
בנר חנוכה
יהיו לו בנים
תלמידי
חכמים

הנרות הללו
אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות
ועל התשועות שעשית לאבותינו
על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה הנרות
הללו קודש ,ואין לנו רשות להשתמש
בהם אלא לראותם בלבד .כדי להודות לשמך
על נסיך ונפלאותיך וישועותך.
לאחר ההדלקה
טוב לומר פרקי תהלים אלו:
צ"א ,ט"ו ,ל' ל"ג ,קי"א ,קי"ב
קל"ג ,ק ,קכ"ד ,קנ

אחרי הדלקת הנרות
ובמשך חצי שעה שאחרי כן ,זו שעת רצון
גדולה ועצומה להתפלל על רפואה ,זיווג,
פרנסה טובה ועל כל מה שרוצים ובעיקר על
הילדים שילכו בדרך ה' .במשך התפילות -
להסתכל על הנרות ולשאוב מהאור הגנוז.

בנר השמיני
של חנוכה
סגולה גדולה
להתפלל לזרע
של קיימא
ובנים זכרים.

