
 עממי   –מן המקורות   –הנרות הללו  . 1
לּו ָאנּו ַמְדִליִקין  ַהנֵּרֹות ַהלָּ

 ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהּפּוְרַקן 
 ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל הְתׁשּועֹות
מֹות אֹות ְוַעל ַהנֶּחָּ  ְוַעל ַהִנְפלָּ

ם ּוַבְזַמן ַהזֶּה  הֵּ ינּו ַביִָּמים הָּ ִשיתָּ ַלֲאבֹותֵּ עָּ  ׁשֶּ
י ּכֲהנֶּיָך   ַהְקדֹוִׁשיםַעל ְידֵּ

 עממי  -מעוז צור  .  2
ִתי  עֹוז צּור ְיׁשּועָּ  מָּ

חַ  ה ְלַׁשבֵּ אֶּ  ְלָך נָּ
ִתי ית ְתִפלָּ  ִתּכֹון בֵּ
חַ  ה ְנַזבֵּ ם תֹודָּ  ְוׁשָּ
חַ  ִכין ַמְטבֵּ ת תָּ  ְלעֵּ

חַ  ר ַהְמַנבֵּ  ִמצָּ
ְגֹמר ְבִׁשיר ִמְזמֹור   ָאז אֶּ

חַ   ֲחנַֻּכת ַהִמְזבֵּ
 

ַלי ִנים ִנְקְבצּו עָּ  ְיוָּ
י ַחְׁשַמִניםֲאזַ   י ִבימֵּ

ַלי  ְרצּו חֹומֹות ִמְגדָּ  ּופָּ
ִנים  ל ַהְשמָּ  ְוִטְמאּו ּכָּ

 ּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים 
ה נֵּס ַלשֹוַׁשִנים   ַנֲעשָּ

י ְׁשמֹונָּה ה ְימֵּ  ְבנֵּי ִבינָּ
ִנים ְבעּו ִׁשיר ּוְרנָּ  . קָּ

 עממי   -  אברונין אברהם    –ימי החנוכה  .  3
ה ֲחנַֻּכת ִמְקדָּ  י ַהֲחנֻּכָּ נּוְימֵּ  ,ׁשֵּ

נּו ת ִלבֵּ ה ְמַמְלִאים אֶּ  ,ְבִגיל ּוְבִשְמחָּ
יֹום ְסִביבֹונֵּנּו ִיֹסב ה וָּ  ,ַלְילָּ
ֹרב ם לָּ ִניֹות ֹנאַכל בָּ  .ֻסְפגָּ

 

ה ַרִבים ִאירּו, ַהְדִליקּו נֵּרֹות ֲחנֻּכָּ  !הָּ
ר חֹוְללּו ַהַמַּכִבים אֹות ֲאׁשֶּ  .ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנְפלָּ

 

ה ִנְצחֹון ַהַמּכַ  רָּ ר, ְנַזמֵּ  ִבים ְנַסּפֵּ
ה רָּ בֵּ ם ִּכי גָּ ִנים ָאז יָּדָּ  ,ַעל ַהְיוָּ

ה ִלְתִחיָּה בָּ ַלִים ׁשָּ  ,ְירּוׁשָּ
ה תּוִׁשיָּה שָּ ל עָּ אֵּ  .ַעם ִיְשרָּ

 

ִאירּו, ַהְדִליקּו   ...הָּ
 לא ידוע   –לוין קיפניס    –נוכה חנוכה ח 

ה ה, ֲחנֻּכָּ ְך ֲחנֻּכָּ ל ּכָּ ה ּכָּ  ַחג יָּפֶּ
ל ל ְדרֹור ַחג ׁשֶּ  ?ִמי זֶּה ֹלא ִיְשַמח  אֹור, ַחג ׁשֶּ

ל ִקיר נֵּר ַמְזִהיר ַגג ַעל ּכָּ ל וָּ  – ַעל ִמְגדָּ
ה מֹוהּו ַחג ִׁשירּו נָּא: ֲחנֻּכָּ ין ּכָּ  !אֵּ

 

 

ה ה, ֲחנֻּכָּ ִביב, ַמְרִנין ֲחנֻּכָּ  ַחג חָּ
ִכין ְלִביבֹות ְמתּוקֹות א תָּ ל ִאמָּ  ּכָּ
 בסֹ -ְסִביבֹון ֹסב ַלִּפיִדים, ִרקּוִדים

ה ַחג טֹוב.  ֹסב ֹסב ֹסב, ֹסב ֹסב ֹסב  ֲחנֻּכָּ
 

ה ה, ֲחנֻּכָּ ְך ֲחנֻּכָּ ל ּכָּ ה ּכָּ  ַחג יָּפֶּ
ִביב ִביב ִמסָּ  .ִגיל ְליֶּלֶּד ַרְך אֹור חָּ

ה ה, ֲחנֻּכָּ  ְסִביבֹון ֹסב ֹסב ֲחנֻּכָּ
ִעים ַמה ּטֹוב ֹסב נָּא ֹסב, ֹסב נָּא ֹסב  .ַמה נָּ

 
 

 עמוס ברזל   –חג שמח .  5
 חג שמח, חג שמח, חג שמח 

 חג שמח ככה מברכים. 
 

 מברכים את ההורים
 מברכים ת'חברים

 את כולם כך מברכים 
 

 מברכים את הקרובים
 מברכים ת'רחוקים

 בכל חג לכולם אומרים. 
 

 חג שמח, חג שמח, חג שמח 
 חג שמח ככה מברכים. 

 ברזל מוס  ע   –ורלי בינדר  א   - סופגניה   סו,   סו, .  6
 יה, יבואו ילדים נכין יחדיו סופגנ

 יבה קנויה. מבצק,מקמח,מים ור
           

 ה, חמה ומתוקה, [ יסו, סו, סופגני
 X2ה, לחג החנוכה.  [ יסו, סו, סופגני

 

 יה. יכאן בשמן היא תרתח לה הסופגנ
 הנה כבר עשויה.  בייץ, בייץ בץ, היא תזמר,

 X2יה... יסו, סו, סופגנ                
 

 נמלאנה בריבה לה בטן כה שמנה, 
 חנוכה.  לם, זה חג הובואו לשולחן כ

 X2יה... יסו, סו, סופגנ                
 עממי   -ח. נ. ביאליק    –לכבוד החנוכה  .  7

 ָאִבי ִהְדִליק נֵּרֹות ִלי 
ה  ש לֹו ֲאבּוקָּ ה ,ְוַׁשמָּ ש לֹו ֲאבּוקָּ  – ְוַׁשמָּ

ם ִלְכבֹוד מִ   ?היֹוְדִעים ַאתֶּ
ה  !ִלְכבֹוד ַהֲחנֻּכָּ

 

ַתן   ִלי סביבוןדֹוִדי נָּ
רֶּ סביבון מ העֹופֶּ הסביבון מ  ,ת ְיצּוקָּ ת ְיצּוקָּ רֶּ   עֹופֶּ

ם ִלְכבֹוד מִ   ?היֹוְדִעים ַאתֶּ
ה  !ִלְכבֹוד ַהֲחנֻּכָּ

 

ה ִלי ה ְלִביבָּ ְתנָּ  ,ִאִמי נָּ
ה ה, ְמתּוקָּ ה ַחמָּ ה –  ְלִביבָּ ה, ְמתּוקָּ ה ַחמָּ    ְלִביבָּ

ם ִלְכבֹוד מִ   ?היֹוְדִעים ַאתֶּ
ה  !ִלְכבֹוד ַהֲחנֻּכָּ

 עממי  –קיפניס    לוין  –סוב סוב סוב    , סביבון .  8
 ,ֹסב ֹסב ֹסב –ְסִביבֹון 

ה הּוא ַחג טֹוב  .ֲחנֻּכָּ
ה הּוא ַחג טֹוב  ,ֲחנֻּכָּ

 .ֹסב ֹסב ֹסב –ְסִביבֹון 
 

ֹכה  ,ֹסב נָּא, ֹסב ֹּכה וָּ
יָּה ֹּפה  דֹול הָּ  .נֵּס גָּ
יָּה ֹּפה  דֹול הָּ  ,נֵּס גָּ

ֹכה  .ֹסב נָּא, ֹסב ֹּכה וָּ
 
 
 
 
 
 



 הסביבון   .  9
 ברזל מוס  ע   - בינדר ורלי  ברזל/ א מוס  ע 

 אני שמרתי סביבון
 לחנוכה כאן בארון, 

 כשהוא יצא רקד ושר 
 הסביבון כה מאושר. 

        

  מסתובב ומסתובב,
 הוא כל כך כל כך אוהב לרקוד, 

  יהיהנה בעוד שנ
 יפול על נס או על היה ויעמוד. 

 

 שיחקתי לי בסביבון
 לפני שהוא הלך לישון,
 הוא  אמר לי לילה טוב 
 והמשיך כך סוב וסוב. 

            

 מסתובב לו עוד  סיבוב, 
 מסתובב סביבון אהוב, אולי? 

 יפול הוא על אפו 
 על מילה גדול או פה, ודי.

 

 ובסוף הסביבון נרדם, 
 על מה בלילה הוא חלם 
 אולי חלם על נס גדול,  

 והתעורר בקול.  היה פה,
 מסתובב ומסתובב...           

 דניאל סמבורסקי   –לוין קיפניס    –נר לי . 10
ִקיק נֵּר ִלי  , נֵּר ִלי, נֵּר ִלי דָּ

ה נִֵּרי ַאְדִליק   ַבֲחנֻּכָּ
ה נִֵּרי יִָּאיר  ַבֲחנֻּכָּ

ִׁשיר ה ִׁשיִרי אָּ  . ַבֲחנֻּכָּ
 נעמי שמר   – נר ראשון של חנוכה . 11

  נר ראשון של חנוכה
  לי יאיר בחשכה
  נר שני כמו חבר

  שבא איתו להידבר
 

  כשמגיע נר שלישי
  מתחשק לי כבר לשיר

  עיםהו מה טוב ומה נ
  הנה הנר הרביעי

 

  האורים שבחלון
  לי מוסרים דרישת שלום 

  ואפילו לשמש
  יש כאילו אור חדש

  עם הנר החמישי
  כבר שותים חפשי חפשי

  יין חם וריחני
  עם השביעי והשמיני

 

  סביבון וסופגנית
  ורקדן ורקדנית

  שגעון של מסיבה
  תבואו גם בחג הבא

 

  ....האורים שבחלון
 

  ונר שלישיי ונר שנ נר ראשון
  והששי החמישי  ורביעי

  והשמיני והשביעי
 

  סביבון וסופגנית
  ורקדן ורקדנית

  שגעון של מסיבה
  .תבואו גם בחג הבא

  ...האורים שבחלון       
 מלמד -ניסן כהן   –שרה גלוזמן   –חנוכיה לי יש  .  12

 ֲחנִֻּכיָּה ִלי יֵּׁש
ׁש  אֵּ ּה הָּ ת בָּ קֶּ  צֹוחֶּ

א  ה ִלי ַבלָּ חָּ  ט ְושָּ
ד  חָּ ן אֶּ טָּ  ַעל ַּכד קָּ

ִלי   ֲחנִֻּכיָּה ׁשֶּ
ְך נָּא ַהֲעִלי  אֹורֵּ

 

ה ֲאַזי ַהנֵּס  רָּ  קָּ
ז  עֵּ ר הֵּ ם ֲאׁשֶּ עָּ  לָּ

י ַהְדרֹור   ִלְלֹחם ֱאלֵּ
 ַעִמי הּוא ַהִגבֹור 

ִלי   ֲחנִֻּכיָּה ׁשֶּ
ְך נָּא ַהֲעִלי  אֹורֵּ

 

ַמד ַבַצד ַהַּפְך   עָּ
ן ַזְך מֶּ  ַהַּפְך ִעם ׁשֶּ
אוֹ   ר ִהְדִליקּו בֹו הָּ
 ְלִׁשיר ּוְלִמְזמֹור 

ִלי   ֲחנִֻּכיָּה ׁשֶּ
ְך נָּא ַהֲעִלי  אֹורֵּ

 

ְלקָּ  ל דָּ יכָּ  ה ּוַבהֵּ
ה   ֲחנִֻּכיָּה ַזּכָּ

ה ַבלָּאט ַלֹּכל   ִסְּפרָּ
ֹעל  יַצד ֹּפַרק הָּ  ּכֵּ

ִלי   ֲחנִֻּכיָּה ׁשֶּ
ְך נָּא ַהֲעִלי  אֹורֵּ

ש .  13 רֵּ ְך ְלגָּ אנּו ֹחשֶּ  עמנואל עמירן   / שרה לוי תנאי   –בָּ
ְך לְ  אנּו ֹחשֶּ ׁש בָּ רֵּ  גָּ

ׁש  אֵּ ינּו אֹור וָּ  ְביָּדֵּ
ן  טָּ ד הּוא אֹור קָּ חָּ ל אֶּ  ּכָּ

נּו  ן -ְוֻכלָּ יתָּ  אֹור אֵּ
ְלָאה ְׁשחֹור  ְך! הָּ ה ֹחשֶּ  סּורָּ

אֹור ה ִמְּפנֵּי הָּ  . סּורָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ן .  14 טָּ  יואל וולבה   –אהרו אשמן    –  ַּכד קָּ
ן  טָּ ן, ַּכד קָּ טָּ  ַּכד קָּ

ַתן  ה יִָּמים ַׁשְמנֹו נָּ  ְׁשמֹונָּ
ם ִהְתַּפלֵּא  עָּ ל הָּ  ּכָּ

אֵּ  יו הּוא ִמְתַמלֵּא מֵּ  לָּ
ם ָאז ִהְתַּכנֵּס  עָּ ל הָּ  ּכָּ
 ְוִהְכִריז: ַאְך, זֶּהּו נֵּס 
 ִאלּולֵּא ַּכד זֶּה ִנְׁשַאר 

נּו ֹלא הּוַאר  ׁשֵּ  . ִמְקדָּ
 

ן  טָּ ן, ַּכד קָּ טָּ  ַּכד קָּ
ַתן  ה יִָּמים ַׁשְמנֹו נָּ  ְׁשמֹונָּ

ם ִהְתַּפלֵּא  עָּ ל הָּ  ּכָּ
יו הּוא ִמְתַמלֵּא לָּ אֵּ     מֵּ

ד, יֶּ  ל יֶּלֶּ ט ַגם ּכָּ ד קָּ  לֶּ
 ַיֲעֹמד ְּכזֶּה ַהַּכד 

הֹור  ִמים, טָּ  ּוִמלֵּב תָּ
ם ַיְׁשִּפיַע אֹור   ְלעֹולָּ

ן  .  15 מֶּ  עממי   -לוין קיפניס    –ִשימּו ׁשֶּ
ן ַזִית  מֶּ ן, ׁשֶּ מֶּ  ִשימּו ׁשֶּ

 נֵּרֹות ַהְדִליקּו, ְיִהי אֹור ַבַבִית
נּו  נּו! ְדרֹור לָּ  אֹור לָּ

ה  ִׁשירָּ ן נָּ ה, ַעל ּכֵּ ִאירָּ ן נָּ  ַעל ּכֵּ
אֹור ְׁשמוֹ  ה יִָּמים ִׁשיַרת הָּ  נָּ

 

ת רֶּ ׁש ַהְדִליקּו, ַהִתיכּו עֹופֶּ  אֵּ
ת  רֶּ נּו ְסִביבֹון ְלִתְפאֶּ  ּוְצקּו נָּא לָּ

נּו נּו! טֹוב, טֹוב לָּ  ֹסב, ֹסב לָּ
ה  ן ִנְרֹקדָּ ה, ַעל ּכֵּ ֹסבָּ ן נָּ  ַעל ּכֵּ

ה יִָּמים ִרקּוד ַהְסִביבֹון  ְׁשמֹונָּ
 נחום נרדי   –לוין קיפניס    –לביבות נעשה  .  16

ַמח ַמח ִמן ַהַשק   קֶּ  קֶּ
ן ִמן ַהַּכד מֶּ ן ׁשֶּ מֶּ   ׁשֶּ

ה ַהיֹום   ֲחנֻּכָּ
ד  ִעים, נְֶּחמָּ  ַחג נָּ

ה ...  ה לָּ ה לָּ  לָּ
 

ן ִמן ַהַּכד מֶּ ן ׁשֶּ מֶּ  ׁשֶּ
ַמח ִמן ַהַשק ַמח קֶּ   קֶּ

ב  ה ְנַלבֵּ בָּ  הָּ
ג  חָּ  ְלִביבֹות לֶּ
ה ...  ה לָּ ה לָּ  לָּ

 

ה ִמַסל  יצָּ  עֹוד נֹוִסיף בֵּ
ר ַדק    ַוֲחַסל –עֹוד ֻסּכָּ

ןבוֹ   אּו ַלֻשְלחָּ
 ְלִביבֹות ֹנאַכל 
ה ...  ה לָּ ה לָּ  לָּ

 

ר ָאַכְלנּו ְלִביבֹות   ְּכבָּ
נּו ַלֲעשֹות  ה עֹוד לָּ  מָּ

 ִלְשֹמַח ְוִלְרֹקד 
 ִלְשֹמַח ְוִלְרֹקד 

ה ה לָּ ה לָּ  ... לָּ
 
 
 

ל .  17  עממי  -מנשה רבינא    –ִמי ְיַמלֵּ
ל אֵּ ל ְגבּורֹות ִיְשרָּ  , ִמי ְיַמלֵּ

ן ִמי ִיְמנֶּה  ? אֹותָּ
ל דֹור יָּקּום ַהִגבֹור הֵּ   ן ְבכָּ

ם עָּ ל הָּ  . גֹואֵּ
 

 !ְׁשַמע
ם ַבְזַמן ַהזֶּה  הֵּ  ַביִָּמים הָּ

ה   ַמַּכִבי מֹוִׁשיַע ּופֹודֶּ
ל  אֵּ ל ַעם ִיְשרָּ ינּו ּכָּ  ּוְביָּמֵּ

ל אֵּ ד, יָּקּום ְוִיגָּ  . ִיְתַאחֵּ
 ר. אבינועם   –נרותי הזעירים  מ. רוזנפלד  .  18

 הזעירים, מה רבו הסיפורים,  ינרותי
 ילאט האור, לי ילאט האור: לי

 על דמים וכשלונות 
 על תרועות של נצחונות 

 על קרבות של דרור 
 על קרבות של דרור. 

 

  –עט אראה אורכם הקט, יעטני צל בלאט 
 קול אלי יקרא, קול אלי יקרא,  

  –ישראל שבעת קרב 
  –אפס גם ידעת רב 

 עז ותפארה, עוז ותפארה.
 

 ריםי הזעירים, כן ספרו לי סיפוינרות
 על עבר של עם! על עבר של עם!

 ואשמע כל נר ונר, 
 לי קורא: " קום התעורר!

 עם חיה וקם, עם חיה וקם.
 
 

 


