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סדר הדלקת נרות
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ֹותיו וְ ִצּוָנּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ֲחנֻ ָּכה.
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
בֹותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ֶׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים לַ ֲא ֵ
בערב הראשון מוסיפים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
יענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָ
להאזנה
לחזרה לעמוד הבית
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 .2הנרות הללו אנו מדליקין

יקין
ַהּנֵ רֹות ַהּלָ לּו ָאנּו ַמ ְדלִ ִ
יקין
ַהּנֵ רֹות ַהּלָ לּו ָאנּו ַמ ְדלִ ִ
ַעל ַהּנִ ִּסים וְ ַעל ַהּנִ ְפלָ אֹות
וְ ַעל ַה ְּתׁשּועֹות וְ ַעל ַה ִּמלְ ָחמֹות,
בֹותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה,
ית לַ ֲא ֵ
ֶׁש ָע ִׂש ָ
דֹוׁשים.
ַעל יְ ֵדי ּכ ֲֹהנֶ יָך ַה ְּק ִ
וְ ָכל ְׁשמֹונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ַהּנֵ רֹות ַהּלָ לּו ק ֶֹדׁש ֵהם,
וְ ֵאין לָ נּו ְרׁשּות לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם,
אֹותם ִּבלְ ָבד,
ֶאּלָ א לִ ְר ָ
ְּכ ֵדי לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול
ׁשּועֹותיָך.
ֶ
ַעל נִ ֶּסיָך וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
אֹותיָך וְ ַעל יְ
להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית
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 .3מעוז צור ישועתי

 .3מעוז צור ישועתי

מחבר לא ידוע
לחן :על פי שיר לכת גרמני

ׁשּוע ִתי ,לְ ָך נָ ֶאה לְ ַׁש ֵּב ַח,
ָ
ָמעֹוז צּור יְ
ּתֹודה נְ זַ ֵּב ַח,
ִּתּכֹון ֵּבית ְּת ִפּלָ ִתי ,וְ ָׁשם ָ
לְ ֵעת ָּת ִכין ַמ ְט ֵּב ַחִ ,מ ָּצר ַה ְמנַ ֵּב ַח,
ָאז ֶאגְ מֹר ְּב ִׁשיר ִמזְ מֹורֲ ,חנֻ ַּכת ַה ִּמזְ ֵּב ַח.

קֹומת ְּברֹוׁש ִּב ֵּקׁשֲ ,אגָ גִ י ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא,
ַ
ְּכרֹות
מֹוקׁש ,וְ גַ ֲאוָ תֹו נִ ְׁש ָּב ָתה.
וְ נִ ְהיָ ָתה לֹו לְ ַפח ּולְ ֵ
ית,
את ,וְ אֹויֵ ב ְׁשמֹו ָמ ִח ָ
רֹאׁש יְ ִמינִ י נִ ֵּשׂ ָ
ית.
רֹב ָּבנָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יוַ ,על ָה ֵעץ ָּתלִ ָ

ָרעֹות ָׂש ְב ָעה נַ ְפ ִׁשיְּ ,ביָ גֹון ּכ ִֹחי ָּכלָ ה,
ַחּיַ י ֵמ ְררּו ְבק ִֹׁשיְּ ,ב ִׁש ְעּבּוד ַמלְ כּות ֶעגְ לָ ה,
הֹוציא ֶאת ַה ְּסגֻ ּלָ ה,
ּוביָ דֹו ַהּגְ דֹולָ הִ ,
ְ
ֵחיל ַּפ ְרעֹה וְ ָכל זַ ְרעֹו ,יָ ְרדּו ְּכ ֶא ֶבן ִּב ְמצּולָ ה.

ימי ַח ְׁש ַמּנִ ים,
יְ וָ נִ ים נִ ְק ְּבצּו ָעלַ יֲ ,אזַ י ִּב ֵ
ּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָּדלַ י ,וְ ִט ְּמאּו ָּכל ַה ְּשׁ ָמנִ ים.
ָ
ֹׁוׁשּנִ ים,
ּנֹותר ַקנְ ַקּנִ ים ,נַ ֲע ָׂשה נֵ ס לַ ּש ַ
ּומ ַ
ִ
ְּבנֵ י ִבינָ ה יְ ֵמי ְׁשמֹונָ הָ ,ק ְבעּו ִׁשיר ְּורנָ נִ ים.

יאנִ י ,וְ גַ ם ָׁשם ֹלא ָׁש ַק ְט ִּתי,
ְּד ִביר ָק ְדׁשֹו ֱה ִב ַ
ּובא נֹוגֵ ׂש וְ ִהגְ לַ נִ יִּ ,כי זָ ִרים ָע ַב ְד ִּתי,
ָ
וְ יֵ ין ַר ַעל ָמ ַס ְכ ִּתיִּ ,כ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִּתי
נֹוׁש ְע ִּתי.
ֵקץ ָּב ֶבל זְ ֻר ָּב ֶבל ,לְ ֵקץ ִׁש ְב ִעים ַ

ׁשּועה,
ָ
ֲחׂשֹוף זְ ַ
רֹוע ָק ְד ֶׁשָך ,וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ֲע ָב ֶדיָךֵ ,מ ֻא ָּמה ָה ְר ָׁש ָעה.
ימי ָה ָר ָעה,
ִּכי ָא ְר ָכה ַה ָּשׁ ָעה ,וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵ
רֹועים ִׁש ְב ָעה.
ְּד ֵחה ַא ְדמֹון ְּב ֵצל ַצלְ מֹוןָ ,ה ֵקם לָ נּו ִ
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להאזנה בביצוע דליה עמיהוד ומקהלת ילדים
לחזרה לעמוד הבית

 .4באנו חושך לגרש

באנו חושך לגרש
מילים :שרה לוי-תנאי
לחן :עמנואל עמירן

ָּבאנּו ח ֶֹשְך לְ גָ ֵרׁש.
ְּביָ ֵדינּו אֹור וָ ֵאׁש.
ָּכל ֶא ָחד הּוא אֹור ָק ָטן,
יתן.
וְ ֻכּלָ נּו אֹור ֵא ָ
סּורה ח ֶֹשְך! ָהלְ ָאה ְׁשחֹור!
ָ
סּורה ִמ ְּפנֵ י ָהאֹור!
ָ
לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית
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 .5הבה נרימה

הבה נרימה

מילים :לוין קיפניס
לחן :גיאורג פרידריך הנדל

ימה
ָה ָבה נָ ִר ָ
בּוקה,
נֵ ס וַ ֲא ָ
יַ ַחד ּפֹה נָ ִׁש ָירה
ִׁשיר ַה ֲחנֻ ָּכה.
ַמ ַּכ ִּבים ֲאנַ ְחנּו,
ִּדגְ לֵ נּו ָרם ,נָ כֹון,
ַּבּיְ וָ נִ ים נִ לְ ַח ְמנּו
וְ לָ נּו ַהּנִ ָּצחֹון.

ֶּפ ַרח ֶאל ֶּפ ַרח
זֵ ר ּגָ דֹול נִ ְׁשזֹר,
לְ רֹאׁש ַה ְּמנַ ֵּצ ַח,
ַמ ַּכ ִּבי ּגִ ּבֹור.
להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית
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 .6אנו נושאים לפידים

אנו נושאים לפידים
מילים :אהרון זאב
לחן :מרדכי זעירא

ידים
נֹוׂש ִאים לַ ִּפ ִ
ָאנּו ְ
ְּבלֵ ילֹות ֲא ֵפלִ ים.
זֹור ִחים ַה ְּשׁ ִבילִ ים ִמ ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו
ְ
ּומי ֲא ֶׁשר לֵ ב לֹו
ִ
ַה ָּצ ֵמא לָ אֹור —
יִ ָּשׂא ֶאת ֵעינָ יו וְ לִ ּבֹו ֵאלֵ ינּו
לָ אֹור וְ יָ בֹוא!
נֵ ס ֹלא ָק ָרה לָ נּו —
ַּפְך ֶׁש ֶמן ֹלא ָמ ָצאנּו.
לָ ֵע ֶמק ָהלַ ְכנּוָ ,ה ָה ָרה ָעלִ ינּו,
ַמ ַעיְ נֹות ָהאֹורֹות
ַהּגְ נּוזִ ים ּגִ ּלִ ינּו.

נֵ ס ֹלא ָק ָרה לָ נּו —
ַּפְך ֶׁש ֶמן ֹלא ָמ ָצאנּו.
ַּב ֶּסלַ ע ָח ַצ ְבנּו ַעד ָּדם —
וַ ּיְ ִהי אֹור!
להאזנה מתוך האלבום "שירי החגים
הגדולים בכל הזמנים"
לחזרה לעמוד הבית
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 .7חנוכה ,חנוכה

חנוכה ,חנוכה

מילים :לוין קפניס
לחן :עממי

ֲחנֻ ָּכהֲ ,חנֻ ָּכה
ַחג יָ ֶפה ָּכל ָּכְך,
אֹור ָח ִביב ִמ ָּס ִביב,
ּגִ יל לְ ּיֶ לֶ ד ַרְך.

חנוכה שמח!

ֲחנֻ ָּכהֲ ,חנֻ ָּכה
ְס ִביבֹון סֹב סֹב,
סֹב נָ א סֹב ,סֹב נָ א סֹב,
ַמה ּנָ ִעים ַמה ּטֹוב.
להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית
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 .8חנוכייה לי יש

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

ֲחנֻ ִּכּיָ ה לִ י יֵ ׁש,
צֹוח ֶקת ָּבּה ָה ֵאׁש,
ֶ
וְ ָׂש ָחה לִ י ַּבּלָ אט
ַעל ַּכד ָק ָטן ֶא ָחד.
ֲחנֻ ִּכּיָ ה ֶׁשּלִ י,
אֹורְך נָ א ַה ֲעלִ י.
ֵ
לצפייה ולהאזנה בביצוע עוזי חיטמן
לחזרה לעמוד הבית
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 .9ימי החנוכה

ימי החנוכה

מילים ולחן :ישראל רשל

יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ָּכהֲ ,חנֻ ַּכת ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו,
ּוב ִׂש ְמ ָחה ְמ ַמּלְ ִאים ֶאת לִ ֵּבנּו.
ְּבגִ יל ְ
לַ יְ לָ ה וָ יֹום ְס ִביבֹונֵ נּו יִ ּסֹב,
ֹאכל ָּבם לָ רֹב.
ֻס ְפּגָ נִ ּיֹות נ ַ

נִ ְצחֹון ַה ַּמ ַּכ ִּבים נְ ַס ֵּפר ,נְ זַ ֵּמ ָרה
ַעל ַהּיְ וָ נִ ים ָאז יָ ָדם ִּכי ּגָ ֵב ָרה.
רּוׁשלַ יִ ם ָׁש ָבה לִ ְת ִחּיָ ה,
יְ ָ
ּתּוׁשּיָ ה.
ִ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ָׂשה

ָה ִאירּוַ ,ה ְדלִ יקּו נֵ רֹות ֲחנֻ ָּכה ַר ִּבים!
ַעל ַהּנִ ִּסים וְ ַעל ַהּנִ ְפלָ אֹות ֲא ֶׁשר חֹולְ לּו ַה ַּמ ַּכ ִּבים.

ָה ִאירּוַ ,ה ְדלִ יקּו...
להאזנה מתוך האלבום "שירי החגים הגדולים בכל הזמנים"
לחזרה לעמוד הבית
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 .10לכבוד החנוכה

לכבוד החנוכה

מילים :ח .נ .ביאליק
לחן :עממי

ָא ִבי ִה ְדלִ יק נֵ רֹות לִ י,
בּוקה.
וְ ַׁש ָּמש לֹו ֲא ָ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?
ְ
לִ ְכבֹוד ַה ֲחנֻ ָּכה!

יבה לִ י,
ִא ִּמי נָ ְתנָ ה לְ ִב ָ
תּוקה.
יבה ַח ָּמהְ ,מ ָ
לְ ִב ָ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?
ְ
לִ ְכבֹוד ַה ֲחנֻ ָּכה!

מֹורי ֵה ִביא ִּכ ְר ָּכר לִ י,
ִ
צּוקה.
עֹופ ֶרת יְ ָ
ֶּבןֶ -
יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?
ְ
לִ ְכבֹוד ַה ֲחנֻ ָּכה!

ׁשּורה לִ י:
ּדֹודי נָ ַתן ְּת ָ
ִ
חּוקה.
רּוטה ַא ַחת ְׁש ָ
ְּפ ָ
יֹוד ִעים ַא ֶּתם לִ ְכבֹוד ִמי?
ְ
לִ ְכבֹוד ַה ֲחנֻ ָּכה!
לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית
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 .11מי ימלל

מי ימלל

מילים :מנשה רבינא
לחן :עממי

ִמי יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,
אֹותן ִמי יִ ְמנֶ ה?
ָ
ֵהן ְּב ָכל ּדֹור יָ קּום ַהּגִ ּבֹור
ּגֹואל ָה ָעם.
ֵ
ְׁש ַמע!
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ּופֹודה,
ֶ
יע
מֹוׁש ַ
ִ
ַמ ַּכ ִּבי
ּוביָ ֵמינּו ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ
יִ ְת ַא ֵחד ,יָ קּום וְ יִ ּגָ ֵאל.
להאזנה מתוך האלבום "קלסיקלטת"
לחזרה לעמוד הבית

11

 .12נר לי דקיק

נר לי דקיק

מילים :לוין קיפניס
לחן :דניאל סמבורסקי

נֵ ר לִ י ,נֵ ר לִ י ,נֵ ר לִ י ָּד ִקיק.
ַּב ֲחנֻ ָּכה נֵ ִרי ַא ְדלִ יק.
ַּב ֲחנֻ ָּכה נֵ ִרי יָ ִאיר,
ַּב ֲחנֻ ָּכה ִׁש ִירי ָא ִׁשיר.
להאזנה בביצוע גליה עמיהוד מתוך האלבום "שירי החגים
הגדולים בכל הזמנים"
לחזרה לעמוד הבית

12

 .13סביבון סוב סוב סוב

סביבון סוב סוב סוב
מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי

ְס ִביבֹון — סֹב סֹב סֹב,
ֲחנֻ ָּכה הּוא ַחג טֹוב.
ֲחנֻ ָּכה הּוא ַחג טֹוב,
ְס ִביבֹון — סֹב סֹב סֹב.
סֹב נָ א ,סֹב ּכֹה וָ כֹה,
נֵ ס ּגָ דֹול ָהיָ ה ּפֹה.
נֵ ס ּגָ דֹול ָהיָ ה ּפֹה,
סֹב נָ א ,סֹב ּכֹה וָ כֹה.
להאזנה מתוך אלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית

13

 .14שימו שמן

שימו שמן

מילים :לוין קפניס
לחן :עממי

ִׂשימּו ֶׁש ֶמןֶׁ ,ש ֶמן זַ יִ ת,
נֵ רֹות ַה ְדלִ יקּו ,יְ ִהי אֹור ַּב ַּביִ ת!

עֹופ ֶרת,
ֵאׁש ַה ְדלִ יקּוַ ,ה ִּתיכּו ֶ
ּוצקּו נָ א לָ נּו ְס ִביבֹון לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
ְ

אֹור לָ נּו! ְּדרֹור לָ נּו!
ַעל ֵּכן נָ ִא ָירהַ ,על ֵּכן נָ ִׁש ָירה
ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ִׁש ַירת ָהאֹור.

סֹב ,סֹב לָ נּו! טֹוב ,טֹוב לָ נּו!
ַעל ֵּכן נָ ס ָֹּבהַ ,על ֵּכן נִ ְרק ָֹדה
ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ִרּקּוד ַה ְּס ִביבֹון!
להאזנה מתוך האלבום "שירו שירים לכבוד החנוכה"
לחזרה לעמוד הבית
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 .15חנוכייה יפהפייה

חנוכייה יפהפייה
מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי

פזמון:
נֹותנֶ ת לָ נּו אֹור.
הפּיָ ה ֶ
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ
ׁשֹור ֶרת לִ י ַעל ח ֶֹפׁש וְ ַעל ְּדרֹור.
ְמ ַס ֶּפ ֶרת לִ יְ ,מ ֶ

יקה ֵאׁש,
עֹוׂשה ֲאנִ י ֲחנֻ ִּכּיָ הִ ,הּנֵ ה ַא ְדלִ ָ
ֶ
ַא ָּמה ִמּיָ ִמיןַ ,א ָּמה ִמ ְּשׂמֹאל — ִׁש ָּשׁה נֵ רֹות לִ י יֵ ׁש!
הפּיָ ה...
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ

יקה ֵאׁש,
עֹוׂשה ֲאנִ י ֲחנֻ ִּכּיָ הִ ,הּנֵ ה ַא ְדלִ ָ
ֶ
זֶ ֶרת ִמּיָ ִמין וְ זֶ ֶרת ִמ ְּשׂמֹאל — ְׁשנֵ י נֵ רֹות לִ י יֵ ׁש!
הפּיָ ה...
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ

יקה ֵאׁש,
עֹוׂשה ֲאנִ י ֲחנֻ ִּכּיָ הִ ,הּנֵ ה ַא ְדלִ ָ
ֶ
ֶא ְצ ַּבע ִמּיָ ִמיןֶ ,א ְצ ַּבע ִמ ְּשׂמֹאל — ְׁשמֹונָ ה נֵ רֹות לִ י יֵ ׁש!
הפּיָ ה...
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ

יקה ֵאׁש,
עֹוׂשה ֲאנִ י ֲחנֻ ִּכּיָ הִ ,הּנֵ ה ַא ְדלִ ָ
ֶ
יצה ִמּיָ ִמיןְ ,ק ִמ ָ
ְק ִמ ָ
יצה ִמ ְּשׂמֹאל — ַא ְר ָּב ָעה נֵ רֹות לִ י יֵ ׁש!
הפּיָ ה...
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ

יקה ֵאׁש,
עֹוׂשה ֲאנִ י ֲחנֻ ִּכּיָ הִ ,הּנֵ ה ַא ְדלִ ָ
ֶ
—ׁש ָּמׁש ֶא ָחד לִ י יֵ ׁש!
גּודל ִמ ְּשׂמֹאל ַ
גּודל ִמּיָ ִמיןֲ ,א ָ
ֲא ָ
הפּיָ ה...
ֲחנֻ ִּכּיָ ה יְ ֵפ ִ
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להאזנה מתוך האלבום "שירו שירים לכבוד החנוכה"
לחזרה לעמוד הבית

 .16כד קטן

כד קטן

מילים :אהרון אשמן
לחן :יואל ולבה

ַּכד ָק ָטןַּ ,כד ָק ָטן,
ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ַׁש ְמנֹו נָ ַתן.
ָּכל ָה ָעם ִה ְת ַּפּלֵ א,
ֵמ ֵאלָ יו הּוא ִמ ְת ַמּלֵ א.
ָּכל ָה ָעם ָאז ִה ְת ַּכּנֵ ס
וְ ִה ְכ ִריזַ :אְך ,זֶ הּו נֵ ס!
ִאּלּולֵ א ַּכד זֶ ה נִ ְׁש ַאר,
הּואר.
ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו ֹלא ַ
ַּכד ָק ָטן...
להאזנה בביצוע יפה ירקוני מתוך האלבום "שירו שירים
לכבוד החנוכה"
לחזרה לעמוד הבית

16

 .17לביבות

לביבות

מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי

ֶק ַמח ֶק ַמח ִמן ַה ַּשׂק,
ֶׁש ֶמן ֶׁש ֶמן ִמן ַה ַּכד,
ֲחנֻ ָּכה ַהּיֹום,
ַחג נָ ִעים ,נֶ ְח ָמד!

יצה ִמ ַּסל,
נֹוסיף ֵּב ָ
עֹוד ִ
עֹוד ֻס ָּכר ַּדק — וַ ֲח ַסל.
ּבֹואּו לַ ֻּשׁלְ ָחן,
ֹאכל.
לְ ִביבֹות נ ַ

ֶׁש ֶמן ֶׁש ֶמן ִמן ַה ַּכד,
ֶק ַמח ֶק ַמח ִמן ַה ַּשׂק,
ָה ָבה נְ לַ ֵּבב
לְ ִביבֹות לֶ ָחג!

ְּכ ָבר ָא ַכלְ נּו לְ ִביבֹות,
ָמה עֹוד לָ נּו לַ ֲעׂשֹות?
לִ ְׂשמ ַֹח וְ לִ ְרקֹד
לִ ְׂשמ ַֹח וְ לִ ְרקֹד

לָ ה לָ ה לָ ה...

לָ ה לָ ה לָ ה...

ב
ת
י
א
בון!

להאזנה מתוך האלבום "שירי חנוכה לילדים ולכל המשפחה"
לחזרה לעמוד הבית
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 .18סביבוני ירוץ בגיל

סביבוני ירוץ בגיל
מילים ולחן :מתתיהו שלם

ְס ִביבֹונִ י יָ רּוץ ְּבגִ יל
ִמן ָה ֵע ֶמק לַ ּגָ לִ יל,
ֵּבין ָה ִרים וַ ֲע ָמ ִקים,
ַּב ָּשׂדֹות ַהּיְ ֻר ִּקים.
הּודה לַ ָּשׁרֹון
ִמּיְ ָ
יִ ְתּגַ לְ ּגֵ ל לֹו ַה ְּס ִביבֹון,
ּופ ְר ֵּד ִסים,
ֵּבין ְּכ ָר ִמים ַ
עֹוב ִדים וְ ָׂש ִׂשים.
ָׁשם ְ
לצפייה ולהאזנה בביצוע הופ! ילדות ישראלית
לחזרה לעמוד הבית

18

 .19מעשה בלביבות

מעשה בלביבות

מילים :חנה פרנקל ,תלמה אליגון-רוז
לחן :דרורה חבקין

הּובה,
הֹוי ַחּנָ ה זֶ לְ ָּדהִ ,א ְש ִּׁתי ָה ֲא ָ
ּובא.
יע ָ
ַחג ַה ֲחנֻ ָּכה ִהגִ ַ
ּוב ֲחנֻ ָּכה נַ ְפ ִשׁי ָמה ָח ְש ָׁקה
ַ
תּוקה.
ּומ ָ
לֶ ֱאכֹל לְ ִב ָ
יבה ַח ָּמה ְ

הּובה,
ִהּנֵ הַ ,חּנָ ה זֶ לְ ָּדהִ ,א ְש ִּׁתי ָה ֲא ָ
יבה.
ִהּנֵ ה לָ ְך ַה ֶּק ַמח לְ ָה ִכין לְ ִב ָ
ִּכי ַּב ֲחנֻ ָּכה נַ ְפ ִשׁי ָמה ָח ְש ָׁקה
תּוקה.
ּומ ָ
לֶ ֱאכֹל לְ ִב ָ
יבה ַח ָּמה ְ

ישׁי ַהּיָ ָקר,
הֹוי ַר ִּבי ַקלְ ָמןִ ,א ִ
ֶא ְצלִ י ַּב ִּמ ְט ָּבח ֶק ַמח ֹלא נִ ְש ַׁאר.
אּוכל
ַּב ֲעלִ י ַהּיָ ָקר ,וְ ֵאיְך זֶ ה ַ
יבה ְּבלִ י ֶק ַמח ִּב ְכלָ ל?
לְ ָה ִכין לְ ִב ָ

ישׁי ַהּיָ ָקר,
הֹוי ַר ִּבי ַקלְ ָמןִ ,א ִ
נֹותר.
ֶא ְצלִ י ַּב ִּמ ְט ָּבח ֶש ֶׁמן ֹלא ַ
ַּב ֲעלִ י ַהּיָ ָקר ,וְ ֵאיְך יִ ָּת ֵכן
יבה ִאם ֶש ֶׁמן ֵאין לִ יֵ ,אין?
לְ ָה ִכין לְ ִב ָ

ָאז ַר ִּבי ַקלְ ָמן ִשּׁנֵ ס ֶאת ָמ ְתנָ יו,
ּכֹובעֹו ,נָ ַעל ַמּגָ ָפיו.
ָח ַבׁש ָ
ּדֹוהר ,קֹונֶ ה הּוא ַמ ֵהר
ּׁוקה ֵ
ַהּש ָ
ַשׂק ֶק ַמח לָ ָבן וְ ַה ַּביְ ָתה חֹוזֵ ר.

ׁשּוב ְמ ַשּׁנֵ ס ַר ִּבי ַקלְ ָמן ָמ ְתנָ יו,
נֹועל ַמּגָ ָפיו.
ּכֹובעֹו וְ ֵ
חֹובׁש ָ
ֵ
ּדֹוהר ,קֹונֶ ה הּוא ַמ ֵהר
ּׁוקה ֵ
ַהּש ָ
ַּכד ֶש ֶׁמן ָטהֹור וְ ַה ַּביְ ָתה חֹוזֵ ר.
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להמשך בעמוד הבא

 .19מעשה בלביבות (המשך)

מעשה בלביבות (המשך)
הּובה,
ִהּנֵ הַ ,חּנָ ה זֶ לְ ָּדהִ ,א ְש ִּׁתי ָה ֲא ָ
יבה.
ִהּנֵ ה לָ ְך ֶש ֶׁמן לְ ָה ִכין לְ ִב ָ
ִּכי ַּב ֲחנֻ ָּכה נַ ְפ ִשׁי ָמה ָח ְש ָׁקה
תּוקה.
ּומ ָ
לֶ ֱאכֹל לְ ִב ָ
יבה ַח ָּמה ְ

הּובה,
ִהּנֵ הַ ,חּנָ ה זֶ לְ ָּדה ,זּוגָ ִתי ָה ֲא ָ
יבה.
ִהּנֵ ה ַה ֻס ָּכרָ ,ה ִכינִ י לְ ִב ָ
ִּכי ַּב ֲחנֻ ָּכה נַ ְפ ִשׁי ָמה ָח ְש ָׁקה
תּוקה.
ּומ ָ
לֶ ֱאכֹל לְ ִב ָ
יבה ַח ָּמה ְ

ָאז ַר ִּבי ַקלְ ָמן חֹולֵ ץ ַמּגָ ָפיו,
לֹובׁש הּוא ִסּנָ רַ ,מ ְפ ִשׁיל ַש ְׁרוּולָ יו
ֵ
יֹוצק,
יֹוצק וְ ֵ
וְ לָ ׁש ַה ָּב ֵצקֵ ,
ּׁצֹוחק.
צֹוחק ַא ֲחרֹון ַרק ִמי ֶש ֵ
ֵ

ישׁי ַהּיָ ָקר,
הֹוי ַר ִּבי ַקלְ ָמןִ ,א ִ
ֶא ְצלִ י ַּב ִּמ ְט ָּבח לא נִ ְש ַׁאר ֻס ָּכר.
ַּב ֲעלִ י ַהּיָ ָקר ,וְ ֵאיְך זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר
יבה ְּבלִ י ִט ַּפת ֻס ָּכר?
לְ ָה ִכין לְ ִב ָ

ישׁי ַהּיָ ָקר,
הֹוי ַר ִּבי ַקלְ ָמןִ ,א ִ
ּלביבֹות לְ ָמ ָחר?
ֶש ָּׁמא נִ ְד ֶחה ַה ִ
ַּב ֲעלִ י ַהּיָ ָקרֵ ,הן ֵאיְך זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר
יבה ְּכ ֶש ַׁהּכ ַֹח נִ גְ ַמר?
לְ ָה ִכין לְ ִב ָ

הֹוי ַחּנָ ה זֶ לְ ָּדהּ ,ב ֶֹקר ְּכ ָבר ָּבא.
יבה.
ֵעינַ יִ ם ִּפ ְק ִחיִ ,הּנֵ ה לְ ִב ָ
ִּכי ַּב ֲחנֻ ָּכה נַ ְפ ֵשׁנּו ָמה ָח ְש ָׁקה
תּוקה.
ּומ ָ
לֶ ֱאכֹל לְ ִב ָ
יבה ַח ָּמה ְ

צּובה.
ָעיַ ף ַר ִּבי ַקלְ ָמן ,נַ ְפׁשֹו ֲע ָ
יבה.
חֹושׁב ַעל לְ ִב ָ
ֵ
ֵ
נֹועל ַמּגָ ָפיו וְ
יֹותר,
לַ ּשּׁוק הּוא חֹוזֵ ר ָר ֵעב עֹוד ֵ
ּדֹוהר.
ֻס ָּכר הּוא קֹונֶ ה וְ ַה ַּביְ ָתה ֵ

לצפייה ולהאזנה בביצוע גליה ישי
וששי קשת
לחזרה לעמוד הבית
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