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 מאיר פתאום,  -אור  עולה היום, -אור 
 אור של חנוכה.  יביא שלום, -אור 

 למכבים,  -אור   נרות דולקים, -אור         
 אור של חנוכה.   לכל היהודים, -אור         

 מעל כל גל,  -אור  נניף אל על -אור 
 אור של חנוכה.  של מה? נשאל, -אור 

 שלא עוזב  -אור  מלב אל לב, -אור         
 תמיד איתי אוהב אור של חנוכה.  -אור         

 את הבית את העיר,  והחג הוא כה מאיר
 והאור עוד בוא יבוא.  נס גדול היה פה,

 עולה היום...  -אור         
 בינדר ורלי  א   –כי חנוכה היום   . 2

 לם שרים, והנה שוב ביחד יושבים כ 
 נרות דולקים בחדר ולנו מאירים

 כי חנוכה היום ויש פה מסיבה,      
 לכל הילדים וההורים ברוך הבא.     
 ברזל מוס  ע   –ורלי בינדר  א   -  סופגניה   סו,   סו, .  3

 יה, יבואו ילדים נכין יחדיו סופגנ
 מבצק,מקמח,מים וריבה קנויה. 

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

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

 X2יה... יסו, סו, סופגנ                
 נמלאנה בריבה לה בטן כה שמנה, 

 לם, זה חג החנוכה.  ובואו לשולחן כ
 X2יה... יסו, סו, סופגנ                

 ברזל מוס ע – בינדרורלי א\בינדרי ורלא  -שמונה נרות   . 4
 נר אחד יצא החוצה הסתובב לו קצת ברחוב, 

 בא עלה השמש וצבעה אותו צהוב. 
 נר שני יצא הוא ועשה סיבוב גדול 

 קפץ לים, אשר מיד צבע אותו כחול. 
 שמונה נרות, שמונה נרות קטנים,          
 X2יפים צבעוניים.          

 ק נר שלישי יצא החוצה ופרץ בצחו
 צעד לו על הדשא והפך צבעו ירוק. 
 נר רביעי אמר שיחפש לו גם מקום, 
 התחמם ליד האש והפך צבעו אדום. 

 שמונה נרות...              
 

 נר חמישי טייל בגן, המשיך ללכת עוד 
 הוורדים צבעו אותו בצבע הורוד. 

 נר שישי טייל וגם פגש תפוז פתאום, 
 לחצו שניהם ידיים והפך הוא לכתום. 

 שמונה נרות...             
 נר שביעי הלך לו ליד בית עם חצר,

 עמד ליד הקיר הביט כלו החוויר מהר. 
 נר שמיני עניו אחד רצה הוא לאכול 
 רק טעם אכל מהר הפך צבעו סגול. 

 שמונה נרות...                  
 השמש אמר כמה יפה החבורה, 

 השלהבת תהבהב, לכם תביא אורה. 
 מיני צבעים הסתובבו כל הנרות בכל  

 אמר שמש נאיר לכם, נאיר שמונה ימים. 

 . שמונה נרות...              
 אורלי בינדר   -אצבעות מתנועעות  .  5

 אצבעות מתנועעות 
 מתנועעות כמו נרות, 
 כך נניע הידיים,ימינה,
 שמאלה,אחת ושתים. 

 

 ולמעלה האצבעות 
 מעל הראש מתנועעות 

 ופתאום כבה הנר 
 אצבעות נסגור מהר. 

 ברזל מוס  ע   -  בינדר ורלי  א   -  טן אני כד ק .  6
 כד קטן אני, ידית קטנה יש לי, 

 לי משפך בצד, ארקוד ריקוד נחמד. 
 

 לפני שנים רבות בבית המקדש, 
 התמלאתי שמן כל בקר מחדש. 
 כל העם אמר, הוי נס גדול קרה 

 שמונה ימים השמן הספיק למנורה. 
 כד קטן אני, ידית קטנה יש לי, 
 חמד. לי משפך בצד, ארקוד ריקוד נ 

 בינדר ורלי  א   -  נרקוד לכבוד החנוכה, .  7
 נרקוד לכבוד החנוכה, נרקוד במעגל, 

 הרגל לפנים, וחזרה בצעד קל. 
 

 היד מעל הראש.  סיבוב קטן כמו סביבון      
 X2אחת שתיים שלש.   מטפחת מתנפנפת      

 

 קדימה להושיט היד, חזור בחזרה, 
 חנוכה הוא חג האור, בפינו קול שירה. 

 ... כמו סביבון סיבוב קטן           
 לם יחדיו ולם במעגל, נצעד כונצעד כ

 ריקוד קטן לחנוכה, החג שכה נאהב. 
 סיבוב קטן כמו סביבון...         

 עמוס ברזל -חנוכה, הנה הוא בא.  .  8
 חג החנוכה שוב הגיע, 

 והבית התמלא אור. 
 והחג כל כך מפתיע, 

 בו שרים כל יום מזמור. 
 

 אבא מברך על הנרות, 
 מא מכינה סופגניות, וא

 והילדים ]שוב[ משחקים, 
 בכל סוגי הסביבונים. 

 שמונה ימים כל שנה.  חנוכה הנה הוא בא,       
 איזה חג מדליק נפלא.  חנוכה הנה הוא בא,       

 סבא וסבתא גם מגיעים,
 מאות חנוכה מביאים. 

 חנוכה הוא חג כל כך מקסים,
 שנמשך שמונה ימים. 

  

 אבא מברך על הנרות, 
 א מכינה סופגניות, ואמ

 והילדים ]שוב[ משחקים, 
 בכל סוגי הסביבונים. 

 חנוכה, הנה הוא בא...            
 

       



 בינדר ורלי  א -תזמורת לחנוכה . 9
 תזמורת מנגנת לכבוד המכבים

 יאיר שמונה ימים.   לכבוד כל נר אשר יאיר,
    X2התופים מקישים,        
 X2ועכשיו השלישים          

 כר הגבורה, התזמורת מנגנת לז 
 תזמורת מנגנת בחג הרבה אורה 

        X2פעמון יצלצל        
 X2 מנענע יהלל         

 תזמורת מנגנת לכבוד כל הילדים
 לם כל כך שמחים.ובחג החנוכה כ
 X2ינגנו כל הכלים                    

 ברזל מוס  ע   – לכבוד המכבים .  11
 לכבוד המכבים, אנחנו מדליקים 

 מדליקים חינוכיות. 
 כל הילדים וכל ההורים

 צבעוניים הנרות. 
 בזכות כד קטן, נס קרה מזמן, 

 כד השמן במקדש. 
 השמן שבכד, שמספיק ליום אחד, 

 הספיק לשמונה ימים ממש.
 לכבוד המכבים...                        

 עמוס ברזל   -יש לי חנוכייה  .  21
 ושמש אחד.  יש לי חנוכייה, עם נרות שמונה     

 נה, כל המשפחה מוכ
 לברך כאן לכבודה, 
 ביד שמש אחזיק, 

 כל נר, כל נר אדליק. 
 יש לי חנוכייה...            

 והאש שבנרות 
 היא רוקדת עוד ועוד, 

 ביד שמש אחזיק, 
 כל נר, כל נר אדליק. 

 יש לי חנוכייה...            
 בינדר ורלי  א   -  חנוכה, איזה חג נפלא .  31

 X2חנוכה, חנוכה, איזה חג נפלא           
 הם שולחים הרבה אורה   עומדים נרות כך בשורה

 כך יחדו הם צועדים.  הנרות כל כך יפים
 חנוכה, חנוכה...            

 מסתובב לו כל היום.  הסביבון כך מסתובב,
 מסתובב לכל מקום.  מסתובב לכל פינה.

 חנוכה, חנוכה...          
 מסביב כך צועדים הנה באים המכבים

 הגיבורים. הם  לכבודם נשיר שירים
 חנוכה, חנוכה,..         

 שמנמנה וטעימה,  יהיהנה כאן סופגנ
 יטעם כל מי שבא. מלאה היא בריבה

 חנוכה, חנוכה...        
 אורלי בינדר -נרות צבעוניים.  14

 [נרות אדומים, נרות אדומים, 
 X2[             יוצאים בריקודים.      

 

 
 
 

 עולה השלהבת הנה היא רוקדת 
 X2וב חוזרת. היא מסתתרת וש

 נרות צהובים, נרות צהובים,           
 X2. יוצאים בריקודים          

 עולה השלהבת הנה היא רוקדת 
 X2היא מסתתרת ושוב חוזרת. 

 

 [ נרות כחולים, נרות כחולים,
 X2 [                 יוצאים בריקודים.

 [  עולה השלהבת הנה היא רוקדת
 X   [       2היא מסתתרת ושוב חוזרת. 

 נרות אדומים, נרות צהובים,          
 נרות כחולים, יוצאים בריקודים.          

 ברזל מוס    ע -  בינדר ורלי  א ברזל/ מוס  ע   –הסביבון  .  51
 אני שמרתי סביבון
 לחנוכה כאן בארון, 

 כשהוא יצא רקד ושר 
 הסביבון כה מאושר. 

   מסתובב ומסתובב,      
 הוא כל כך כל כך אוהב לרקוד,       
  יהינה בעוד שנה      
 ייפול 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?          
 ייפול הוא על אפו          
 על מילה גדול או פה, ודי.          
 הסביבון נרדם,   ובסוף

 על מה בלילה הוא חלם 
 והתעורר בקול.  אולי חלם על נס גדול, היה פה,

 מסתובב ומסתובב...           
 ברזל מוס  ע  –  בינדר ורלי  א   –זיקוקים  .  71

 הנרות בחדר כבר דולקים,
 מה נדליק לכם? זיקוקים.

 

 זיקוקים מצד לצד, זיקוקים,
 זיקוקים בחדר זיקוקים.    אור. 

 

 חדר, זיקוקים, זיקוקים ב
 מה נדליק לכם? זיקוקים. 

 

 זיקוקים מצד לצד, זיקוקים,
 מה נדליק בחדר? זיקוקים, יהיה לנו אור. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מחרוזת חנוכה
 עממי \ א.אברון -ימי החנוכה  

 ימי החנוכה, חנוכת מקדשינו 
 בגיל ובשמחה ממלאים את לבינו 

 לילה ויום סביבונינו יסב             
 סופגניות נאכל בם לרוב.             

 רו, הדליקו, נרות חנוכה רבים. האי
 על הניסים ועל הנפלאות [

 X2אשר חוללו המכבים. [ 
 י.ולבה   - א.אשמן   -כד קטן  

 כד קטן, כד קטן, 
 שמונה ימים שמנו נתן 

 כל העם, התפלא, 
 מאיליו הוא מתמלא. 

       

 כל העם אז התכנס      
 והכריז: אך זהו נס      
 אילולא כד זה נשאר [     
 X2לא הואר.  [ מקדשינו      

 עממי \ ח.נ.ביאליק -לכבוד החנוכה  
 אבי הדליק נרות לי 

 X2ושמש לו אבוקה 
 יודעים אתם לכבוד מי? 

 יודעים אתם לכבוד מה? 
 לכבוד החנוכה. 
 עממי \ ל.קיפניס -חנוכה, חנוכה, 

 חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך
 חג של אור, חג של דרור, 

 מי זה לא ישמח. 
 גדל וגג על כל קיר, נר מזהיר, על מ

 שירו נא: חנוכה, אין כמוהו חג! 
 

 חנוכה, חנוכה, חג חביב מרנין
 לביבות מתוקות כל אמא תכין.

 לפידים ריקודים, סביבון סב, סב,  
 חנוכה חג טוב!  X2סב סב סב, 

 רבינא -עממי \ מ.רבינא -מי ימלל  
 מי ימלל גבורות ישראל, 

 אותן מי ימנה. 
 הן בכל דור יקום הגיבור, גואל העם. 

 בימים ההם בזמן הזה שמע, 
 מכבי מושיע ופודה, 

 ובימינו כל עם ישראל 
 יתאחד יקום ויגאל. 

 מסורתי \ פיוט לחנוכה   -מעוז צור  
 מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. 

 


