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1. סדר הדלקת נרות 

סדר הדלקת נרות 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ֲחֻנָּכה.

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

בערב הראשון מוסיפים: 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. 

 

להאזנה
לחזרה לעמוד הבית 

https://www.youtube.com/watch?v=o0LItMdqmbU
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2. הנרות הללו אנו מדליקין

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין
ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות 

ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות,
ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה,

ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך ַהְּקדֹוִׁשים.

ְוָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֹקֶדׁש ֵהם,
ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, 

ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד,
ְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול

 ַעל ִנֶּסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך.

להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה" 
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=-odSo22OT5s
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3. מעוז צור ישועתי

3. מעוז צור ישועתי
 מחבר לא ידוע

לחן: על פי שיר לכת גרמני 

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

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח, ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח,
ָאז ֶאְגֹמר ְּבִׁשיר ִמְזמֹור, ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.

ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי, ְּבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה,
ַחַּיי ֵמְררּו ְבֹקִׁשי, ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה, 

ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה, הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה, 
ֵחיל ַּפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו, ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה. 

ְּדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני, ְוַגם ָׁשם ֹלא ָׁשַקְטִּתי, 
ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני, ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי, 
ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי, ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי 

ֵקץ ָּבֶבל ְזֻרָּבֶבל, ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוַׁשְעִּתי. 

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

אָת, ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת,  ֹראׁש ְיִמיִני ִנּׂשֵ
ֹרב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו, ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת. 

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי, ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים, 
ָמִנים.  ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי, ְוִטְּמאּו ָּכל ַהּׁשְ

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

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך, ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה, 
ְנֹקם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך, ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה. 

ָעה, ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה,  ִּכי ָאְרָכה ַהּׁשָ
ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון, ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה.

להאזנה בביצוע דליה עמיהוד ומקהלת ילדים 
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=u7IMKChJAW4 
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4. באנו חושך לגרש 

באנו חושך לגרש 
מילים: שרה לוי-תנאי 

לחן: עמנואל עמירן

ָּבאנּו ֹחֶשְך ְלָגֵרׁש.
ְּבָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש.

ָּכל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן,
ְוֻכָּלנּו אֹור ֵאיָתן.

סּוָרה ֹחֶשְך! ָהְלָאה ְׁשחֹור!
סּוָרה ִמְּפֵני ָהאֹור!

לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=6vClC6bQG48
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5. הבה נרימה 

הבה נרימה 
מילים: לוין קיפניס

לחן: גיאורג פרידריך הנדל

ָהָבה ָנִריָמה
ֵנס ַוֲאבּוָקה,

ַיַחד ֹּפה ָנִׁשיָרה 
ִׁשיר ַהֲחֻנָּכה.

ַמַּכִּבים ֲאַנְחנּו,
ִּדְגֵלנּו ָרם, ָנכֹון,
ַּבְּיָוִנים ִנְלַחְמנּו

ְוָלנּו ַהִּנָּצחֹון.

ֶּפַרח ֶאל ֶּפַרח
ֵזר ָּגדֹול ִנְׁשֹזר,

ְלֹראׁש ַהְּמַנֵּצַח,
ַמַּכִּבי ִּגּבֹור.

להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=8GKnBLo1ibg 
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אנו נושאים לפידים
מילים: אהרון זאב
לחן: מרדכי זעירא

 
ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים

ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים.
ִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו זֹוְרִחים ַהּׁשְ

ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו
ַהָּצֵמא ָלאֹור — 

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו ִיּׂשָ
ָלאֹור ְוָיבֹוא!

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו — 
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו,
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו.

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו —
ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.

ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם —
ַוְּיִהי אֹור!

 להאזנה מתוך האלבום "שירי החגים 
 הגדולים בכל הזמנים"

לחזרה לעמוד הבית

6. אנו נושאים לפידים

https://www.youtube.com/watch?v=-1V3SUGkYoc
https://www.youtube.com/watch?v=-1V3SUGkYoc
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חנוכה, חנוכה   
מילים: לוין קפניס 

לחן: עממי

 
ֲחֻנָּכה, ֲחֻנָּכה

ַחג ָיֶפה ָּכל ָּכְך,
אֹור ָחִביב ִמָּסִביב,

ִּגיל ְלֶּיֶלד ַרְך.

ֲחֻנָּכה, ֲחֻנָּכה
ְסִביבֹון ֹסב ֹסב,

ֹסב ָנא ֹסב, ֹסב ָנא ֹסב,
ַמה ָּנִעים ַמה ּטֹוב.

 להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה" 
לחזרה לעמוד הבית

7. חנוכה, חנוכה

חנוכה שמח!  

https://www.youtube.com/watch?v=30BnAfRkwho
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8. חנוכייה לי יש 

חנוכייה לי יש 
מילים: שרה גלוזמן 
לחן: ניסן כהן מלמד

ֲחֻנִּכָּיה ִלי ֵיׁש,
צֹוֶחֶקת ָּבּה ָהֵאׁש,

ְוָׂשָחה ִלי ַּבָּלאט
ַעל ַּכד ָקָטן ֶאָחד.

ֲחֻנִּכָּיה ֶׁשִּלי,
אֹוֵרְך ָנא ַהֲעִלי.

לצפייה ולהאזנה בביצוע עוזי חיטמן
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=TgLOEidOQ88


9. ימי החנוכה 

 ימי החנוכה
מילים ולחן: ישראל רשל

ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה, ֲחֻנַּכת ִמְקָּדֵׁשנּו,
ְּבִגיל ּוְבִׂשְמָחה ְמַמְּלִאים ֶאת ִלֵּבנּו.

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיֹּסב,
ֻסְפָּגִנּיֹות ֹנאַכל ָּבם ָלֹרב.

ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ַרִּבים!
ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר חֹוְללּו ַהַּמַּכִּבים.

ִנְצחֹון ַהַּמַּכִּבים ְנַסֵּפר, ְנַזֵּמָרה
ַעל ַהְּיָוִנים ָאז ָיָדם ִּכי ָּגֵבָרה.

ְירּוָׁשַלִים ָׁשָבה ִלְתִחָּיה,
ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ּתּוִׁשָּיה.

ָהִאירּו, ַהְדִליקּו...

 להאזנה מתוך האלבום "שירי החגים הגדולים בכל הזמנים"
לחזרה לעמוד הבית

9

https://www.youtube.com/watch?v=UlVrrlRVDUI
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10. לכבוד החנוכה 

לכבוד החנוכה 
מילים: ח. נ. ביאליק

לחן: עממי

ָאִבי ִהְדִליק ֵנרֹות ִלי,
ְוַׁשָּמש לֹו ֲאבּוָקה.

יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלְכבֹוד ִמי?
ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה!

מֹוִרי ֵהִביא ִּכְרָּכר ִלי,
ֶּבן-עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה.

יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלְכבֹוד ִמי?
ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה!

ִאִּמי ָנְתָנה ְלִביָבה ִלי,
ְלִביָבה ַחָּמה, ְמתּוָקה.

יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלְכבֹוד ִמי?
ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה!

ּדֹוִדי ָנַתן ְּתׁשּוָרה ִלי:
ְּפרּוָטה ַאַחת ְׁשחּוָקה.

יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלְכבֹוד ִמי?
ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָּכה!

לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=liAmCVeNvZE 
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11. מי ימלל

מי ימלל
מילים: מנשה רבינא 

לחן: עממי 

ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ִיְׂשָרֵאל,
אֹוָתן ִמי ִיְמֶנה?

ֵהן ְּבָכל ּדֹור ָיקּום ַהִּגּבֹור
ּגֹוֵאל ָהָעם.

ְׁשַמע!
ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה

ַמַּכִּבי מֹוִׁשיַע ּופֹוֶדה,
ּוְבָיֵמינּו ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיָּגֵאל.

להאזנה מתוך האלבום "קלסיקלטת" 
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=NAl7FhKmhvI
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12. נר לי דקיק

נר לי דקיק 
מילים: לוין קיפניס

לחן: דניאל סמבורסקי

ֵנר ִלי, ֵנר ִלי, ֵנר ִלי ָּדִקיק.
ַּבֲחֻנָּכה ֵנִרי ַאְדִליק.

ַּבֲחֻנָּכה ֵנִרי ָיִאיר,
ַּבֲחֻנָּכה ִׁשיִרי ָאִׁשיר.

להאזנה בביצוע גליה עמיהוד מתוך האלבום "שירי החגים 
הגדולים בכל הזמנים"

לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=QBseWYxCsnI
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13. סביבון סוב סוב סוב 

סביבון סוב סוב סוב 
מילים: לוין קיפניס

 לחן: עממי

ְסִביבֹון — ֹסב ֹסב ֹסב,
ֲחֻנָּכה הּוא ַחג טֹוב.
ֲחֻנָּכה הּוא ַחג טֹוב,

ְסִביבֹון — ֹסב ֹסב ֹסב.

ֹסב ָנא, ֹסב ֹּכה ָוֹכה,
ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ֹּפה.
ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ֹּפה,

ֹסב ָנא, ֹסב ֹּכה ָוֹכה.

להאזנה מתוך אלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה" 
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=bjVvFffw86s
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14. שימו שמן

שימו שמן
מילים: לוין קפניס

 לחן: עממי

ִׂשימּו ֶׁשֶמן, ֶׁשֶמן ַזִית,
ֵנרֹות ַהְדִליקּו, ְיִהי אֹור ַּבַּבִית!

אֹור ָלנּו! ְּדרֹור ָלנּו!
ַעל ֵּכן ָנִאיָרה, ַעל ֵּכן ָנִׁשיָרה
ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִׁשיַרת ָהאֹור.

ֵאׁש ַהְדִליקּו, ַהִּתיכּו עֹוֶפֶרת,
ּוְצקּו ָנא ָלנּו ְסִביבֹון ְלִתְפֶאֶרת.

ֹסב, ֹסב ָלנּו! טֹוב, טֹוב ָלנּו!
ַעל ֵּכן ָנֹסָּבה, ַעל ֵּכן ִנְרֹקָדה

ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִרּקּוד ַהְּסִביבֹון!

להאזנה מתוך האלבום "שירו שירים לכבוד החנוכה"
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=ueqHPh9qKl8 
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15. חנוכייה יפהפייה 

חנוכייה יפהפייה 
מילים: לוין קיפניס 

לחן: עממי

פזמון:
ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה נֹוֶתֶנת ָלנּו אֹור.

ְמַסֶּפֶרת ִלי, ְמׁשֹוֶרֶרת ִלי ַעל ֹחֶפׁש ְוַעל ְּדרֹור.

עֹוֶׂשה ֲאִני ֲחֻנִּכָּיה, ִהֵּנה ַאְדִליָקה ֵאׁש,
ֹמאל — ְׁשֵני ֵנרֹות ִלי ֵיׁש! ֶזֶרת ִמָּיִמין ְוֶזֶרת ִמּׂשְ

ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה...

עֹוֶׂשה ֲאִני ֲחֻנִּכָּיה, ִהֵּנה ַאְדִליָקה ֵאׁש,
ֹמאל — ַאְרָּבָעה ֵנרֹות ִלי ֵיׁש! ְקִמיָצה ִמָּיִמין, ְקִמיָצה ִמּׂשְ

ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה...

עֹוֶׂשה ֲאִני ֲחֻנִּכָּיה, ִהֵּנה ַאְדִליָקה ֵאׁש,
ה ֵנרֹות ִלי ֵיׁש! ֹמאל — ִׁשּׁשָ ַאָּמה ִמָּיִמין, ַאָּמה ִמּׂשְ

ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה...

עֹוֶׂשה ֲאִני ֲחֻנִּכָּיה, ִהֵּנה ַאְדִליָקה ֵאׁש,
ֹמאל — ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות ִלי ֵיׁש! ֶאְצַּבע ִמָּיִמין, ֶאְצַּבע ִמּׂשְ

ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה...

עֹוֶׂשה ֲאִני ֲחֻנִּכָּיה, ִהֵּנה ַאְדִליָקה ֵאׁש,
ֹמאל —ַׁשָּמׁש ֶאָחד ִלי ֵיׁש! ֲאגּוָדל ִמָּיִמין, ֲאגּוָדל ִמּׂשְ

ֲחֻנִּכָּיה ְיֵפהִפָּיה...

 להאזנה מתוך האלבום "שירו שירים לכבוד החנוכה"
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=LCj8qT3KyYg 
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16. כד קטן 

כד קטן 
מילים: אהרון אשמן 

לחן: יואל ולבה

ַּכד ָקָטן, ַּכד ָקָטן,
ְׁשמֹוָנה ָיִמים ַׁשְמנֹו ָנַתן.

ָּכל ָהָעם ִהְתַּפֵּלא,
ֵמֵאָליו הּוא ִמְתַמֵּלא.

ָּכל ָהָעם ָאז ִהְתַּכֵּנס
ְוִהְכִריז: ַאְך, ֶזהּו ֵנס!

ִאּלּוֵלא ַּכד ֶזה ִנְׁשַאר,
ִמְקָּדֵׁשנּו ֹלא הּוַאר.

ַּכד ָקָטן...

להאזנה בביצוע יפה ירקוני מתוך האלבום "שירו שירים 
לכבוד החנוכה"

לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=PV2OMhefMUk 
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17. לביבות 

 לביבות 
מילים: לוין קיפניס

לחן: נחום נרדי

ק, ֶקַמח ֶקַמח ִמן ַהּׂשַ
ֶׁשֶמן ֶׁשֶמן ִמן ַהַּכד,

ֲחֻנָּכה ַהּיֹום,
ַחג ָנִעים, ֶנְחָמד!

ֶׁשֶמן ֶׁשֶמן ִמן ַהַּכד,
ק, ֶקַמח ֶקַמח ִמן ַהּׂשַ

ָהָבה ְנַלֵּבב
ְלִביבֹות ֶלָחג!

ָלה ָלה ָלה...

עֹוד נֹוִסיף ֵּביָצה ִמַּסל,
עֹוד ֻסָּכר ַּדק — ַוֲחַסל.

ְלָחן, ּבֹואּו ַלּׁשֻ
ְלִביבֹות ֹנאַכל.

ְּכָבר ָאַכְלנּו ְלִביבֹות,
ָמה עֹוד ָלנּו ַלֲעׂשֹות?

ִלְׂשֹמַח ְוִלְרֹקד
ִלְׂשֹמַח ְוִלְרֹקד

ָלה ָלה ָלה...

 להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה" 
לחזרה לעמוד הבית

בתיאבון! 

https://www.youtube.com/watch?v=1bms5u4X3gE
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18. סביבוני ירוץ בגיל

 סביבוני ירוץ בגיל
מילים ולחן: מתתיהו שלם

ְסִביבֹוִני ָירּוץ ְּבִגיל
ִמן ָהֵעֶמק ַלָּגִליל,

ֵּבין ָהִרים ַוֲעָמִקים,
דֹות ַהְּיֻרִּקים. ַּבּׂשָ

 
רֹון ִמְּיהּוָדה ַלּׁשָ

ִיְתַּגְלֵּגל לֹו ַהְּסִביבֹון,
ֵּבין ְּכָרִמים ּוַפְרֵּדִסים,
ָׁשם עֹוְבִדים ְוָׂשִׂשים.

לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=yvtFo3yskZw
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19. מעשה בלביבות 

מעשה בלביבות 
מילים: חנה פרנקל, תלמה אליגון-רוז

לחן: דרורה חבקין

הֹוי ַחָּנה ֶזְלָּדה, ִאְשִּׁתי ָהֲאהּוָבה,
ַחג ַהֲחֻנָּכה ִהִגיַע ּוָבא.

ּוַבֲחֻנָּכה ַנְפִשׁי ָמה ָחְשָׁקה
ֶלֱאֹכל ְלִביָבה ַחָּמה ּוְמתּוָקה.

הֹוי ַרִּבי ַקְלָמן, ִאיִשׁי ַהָּיָקר,
ֶאְצִלי ַּבִּמְטָּבח ֶקַמח ֹלא ִנְשַׁאר.

ַּבֲעִלי ַהָּיָקר, ְוֵאיְך ֶזה אּוַכל
ְלָהִכין ְלִביָבה ְּבִלי ֶקַמח ִּבְכָלל?

ָאז ַרִּבי ַקְלָמן ִשֵּׁנס ֶאת ָמְתָניו,
ָחַבׁש ּכֹוָבעֹו, ָנַעל ַמָּגָפיו.

ַהּׁשּוָקה ּדֹוֵהר, קֹוֶנה הּוא ַמֵהר
ַשׂק ֶקַמח ָלָבן ְוַהַּבְיָתה חֹוֵזר.

ִהֵּנה, ַחָּנה ֶזְלָּדה, ִאְשִּׁתי ָהֲאהּוָבה,
ִהֵּנה ָלְך ַהֶּקַמח ְלָהִכין ְלִביָבה.

ִּכי ַּבֲחֻנָּכה ַנְפִשׁי ָמה ָחְשָׁקה
ֶלֱאֹכל ְלִביָבה ַחָּמה ּוְמתּוָקה.

הֹוי ַרִּבי ַקְלָמן, ִאיִשׁי ַהָּיָקר,
ֶאְצִלי ַּבִּמְטָּבח ֶשֶׁמן ֹלא נֹוַתר.

ַּבֲעִלי ַהָּיָקר, ְוֵאיְך ִיָּתֵכן
ְלָהִכין ְלִביָבה ִאם ֶשֶׁמן ֵאין ִלי, ֵאין?

ׁשּוב ְמַשֵּׁנס ַרִּבי ַקְלָמן ָמְתָניו,
חֹוֵבׁש ּכֹוָבעֹו ְונֹוֵעל ַמָּגָפיו.

ַהּׁשּוָקה ּדֹוֵהר, קֹוֶנה הּוא ַמֵהר
ַּכד ֶשֶׁמן ָטהֹור ְוַהַּבְיָתה חֹוֵזר.

להמשך בעמוד הבא
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19. מעשה בלביבות )המשך( 

מעשה בלביבות )המשך(

ִהֵּנה, ַחָּנה ֶזְלָּדה, ִאְשִּׁתי ָהֲאהּוָבה,
ִהֵּנה ָלְך ֶשֶׁמן ְלָהִכין ְלִביָבה.
ִּכי ַּבֲחֻנָּכה ַנְפִשׁי ָמה ָחְשָׁקה

ֶלֱאֹכל ְלִביָבה ַחָּמה ּוְמתּוָקה.

הֹוי ַרִּבי ַקְלָמן, ִאיִשׁי ַהָּיָקר,
ֶאְצִלי ַּבִּמְטָּבח לא ִנְשַׁאר ֻסָּכר.

ַּבֲעִלי ַהָּיָקר, ְוֵאיְך ֶזה ֶאְפָשׁר
ְלָהִכין ְלִביָבה ְּבִלי ִטַּפת ֻסָּכר?

ָעַיף ַרִּבי ַקְלָמן, ַנְפׁשֹו ֲעצּוָבה.
נֹוֵעל ַמָּגָפיו ְוחֹוֵשׁב ַעל ְלִביָבה.

ַלּׁשּוק הּוא חֹוֵזר ָרֵעב עֹוד יֹוֵתר,
ֻסָּכר הּוא קֹוֶנה ְוַהַּבְיָתה ּדֹוֵהר.

ִהֵּנה, ַחָּנה ֶזְלָּדה, זּוָגִתי ָהֲאהּוָבה,
ִהֵּנה ַהֻסָּכר, ָהִכיִני ְלִביָבה.

ִּכי ַּבֲחֻנָּכה ַנְפִשׁי ָמה ָחְשָׁקה
ֶלֱאֹכל ְלִביָבה ַחָּמה ּוְמתּוָקה.

הֹוי ַרִּבי ַקְלָמן, ִאיִשׁי ַהָּיָקר,
ֶשָּׁמא ִנְדֶחה ַהּלִביבֹות ְלָמָחר?
ַּבֲעִלי ַהָּיָקר, ֵהן ֵאיְך ֶזה ֶאְפָשׁר
ְלָהִכין ְלִביָבה ְּכֶשַׁהֹּכַח ִנְגַמר?

ָאז ַרִּבי ַקְלָמן חֹוֵלץ ַמָּגָפיו,
לֹוֵבׁש הּוא ִסָּנר, ַמְפִשׁיל ַשְׁרוּוָליו

ְוָלׁש ַהָּבֵצק, יֹוֵצק ְויֹוֵצק,
צֹוֵחק ַאֲחרֹון ַרק ִמי ֶשּׁצֹוֵחק.

הֹוי ַחָּנה ֶזְלָּדה, ֹּבֶקר ְּכָבר ָּבא.
ֵעיַנִים ִּפְקִחי, ִהֵּנה ְלִביָבה.

ִּכי ַּבֲחֻנָּכה ַנְפֵשׁנּו ָמה ָחְשָׁקה
ֶלֱאֹכל ְלִביָבה ַחָּמה ּוְמתּוָקה. 

 לצפייה ולהאזנה בביצוע גליה ישי 
וששי קשת

לחזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=HlurU21ELs0
https://www.youtube.com/watch?v=HlurU21ELs0

