מציג:

אירוע ספרותי

על הניסים ועל הגבורה
יום שני כ"ח כסלו ,תשפ"א 14.12.2020

בהנחיית :הרצל ובלפור חקק
משתתפים :אביבה גולן ,רחל סיידוף ,ציפי שחרור ,מיקי ניב ,בתיה ברלב,
ורדה גינזך ,עמית דרבקין ,שמחה סיאני ,כרמית רינצלר ,אורית
קלופשטוק ,שפרה ספרא ,תמר מחלין ,הדסה מור ,יהודה ניסן ,נורית
צדרבוים ,הדסה באו ,אדלינה קליין ,צלילה באו ,עדנה ויג ,שולמית הלוי,
יפה לורנצי ,רינה ענבר ,שושנה קרבסי ,יעל קסוטו שרון ,פנינה עתיר ,עדה
אהרוני ,סיליה קסטן ,תפארת חקק

זִּקּוקֵ י ַאהֲבָה  /אֲבִ יבָ ה ּג ֹולָן
עוֹד יָׁשּובּו בְּ עֶ ְּדנָה יְּמֵ י הַ חֶ סֶ ד
יִפָ תְּ חּו לִ ְּרוָחָ ה ׁשַ ע ֲֵרי הַ ִש ְּמחָ ה.
ִמבְּ חָ ן ְּמטַ לְּ טֵ ל סוֹבֵ ב בָ ע ֹולָם
נִצְּ לַח צּוקָ ת ֹו בְּ גָאוֹן ,כְּ ִׁש ַירת הַ יָם.
טוֹב לִ ְּנׁשֹםֶ ,ל ֱאזֹר אֹמֶ ץ ַרב
ִחּומים.
כְּ מ ֹו הַ טֶ בַ ע ,לְּ הַ מְּ צִ יא נ ִ
הַ סְּ תָ ו מַ ִשיר ֲעלֵי זִ כְּ ר ֹונוֹתָ יו
חָ זָק ִמכֹ ל ,פֶ ֶרץ מַ עְּ יַן הַ חַ יִ ים.
הַ י ִָמים ְּמז ְַּמנִים פַ עֲלּולֵי אֶ תְּ ּג ִָרים
מַ סֵ כוֹת ְּמשַ חֲקוֹת בְּ הֶ סְּ תֵ ר פָ נִים.
עֵ ת לְּ עו ֵֹרר זִ ּקּוקֵ י ַאהֲבָ ה,
לְּ הָ אִ יר אֶ ת ִמפְּ ַרש הַ תִ ְּקוָ ה.

גב מנורת חנוכה מעוטר בתמונת חנוכת המנורה בבית המקדש ע"י
המכבים אחרי הניצחון של היוונים .חלקו העליון של גב מנורת החנוכה
מעוצב כגמלון .בבסיס הגמלון כתוב הפסוק מתוך תפילת על הניסים
"הדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי החנוכה" .אבוקות
מעטרות את שני צידי גב המנורה .בבסיס המנורה מתחת לבזיכים ישנם
סמלי מטבעות חשמונאיים ובתווך בתוך מדליון כתוב "בצלאל ירושלם".

טיפות אהבה  /רחל סיידוף
יֵׁש י ִָמים ׁשֶ הַ שָ מַ יִם ְּמאִ ִירים
בָ אוֹר נְּגוֹהוֹת
ּומ ְּמטָ ִרים נו ְֹּׁש ִרים
ִ
ַארצִ י הַ ּדוֹאֶ בֶ ת.
מֵ עַ ל ְּׁשמֵ י ְּ
מָ ה ָרבּו ַרחֲמֶ יָך אֵ לִ י
ַארצִ י.
בְּ הַ אִ ְּירָך אֶ ת ׁשָ מֶ יָך עַ ל או ְֹּרחוֹת ְּ
נְּחָ לִ ים ּגָבְּ הּו הַ כִ נ ֶֶרת ָּגאֲתָ ה,
שָ דוֹת הו ִֹריקּו בַ מַ ְּרבַ ִּדים ְּמלַבְּ לְּ בִ ים
טַ עַ ם הַ לְּ בִ יבוֹת ע ֲַדיִן
ְּמג ָָרה אֶ ת חֵ כִ י
טַ עַ ם הָ ַאהֲבָ ה וְּ הַ נְּתִ ינָה
וְּ הָ אוֹר ע ֹולֶה בַ אֲבּוקוֹת
ְּקטַ נוֹת רו ְֹּטטוֹת ַל ֵזכֶר
בּורה עִ לָאִ ית.
יְּמֵ י ּגְּ ָ
שָ ם בָ אֹ פֶ ק נ ֹוה ֲִרים
הַ י ִָמים ׁשֶ כִ ְּמעַ ט ׁשָ כ ְַּחנּו
עַ ל הֱיוֹתָ ם.

כל בוקר קורה לך נס  /ציפי שחרור
כָל בֹקֶ ר קו ֶֹרה לְָך נֵס -סו ָֹרג ֶנעֱקַ ר
וְּ אַ תְּ מַ נ ְִּׁשימָ ה חֲלוֹם.
כָל בֹקֶ ר קו ֶֹרה לְָך נֵס-כְּ אֵ ב מִ תְּ פו ֵֹרר
וְּ אַ תְּ מַ גְּ ִׁשימָ ה לֵב.
כָל בֹקֶ ר קו ֶֹרה לְָך נֵס-
כִ י צָ מֵ את.
כָל בֹקֶ ר קו ֶֹרה לְָך נֵס
כִ י נָסַ ְּקתְּ .
כִ י ְּמעו ֶֹר ֶרת הִ ְּׁשתָ אּות
אַ תְּ יוֹצֵ את לִ כְּ בֹׁש אֶ ת הָ הָ ר
ומתְּ עו ֶֹר ֶרת ִמתַ ְּר ֵּדמַ ת הַ חֲׁשֵ כָה
ִ
לְּ הֵ חָ לֵץ ִמ ֶכלֶא הַ ִמלִ ים הַ יָפוֹת,
ֲחזָקָ ה ִמן הָ רֹעַ  .מּואֶ ֶרת וְּ נִשֵ את
בַ חֶ סֶ ד הַ ְּמנַצֵ חַ .

מנורת חנוכה עשויה פח שרווחה באימפריה העותמנית .תושבי ירושלים בימים
ההם לא היו משופעים באמצעים והשתמשו במנורות חנוכה פשוטות שניתן
לזרוק אותן לאחר השימוש .הבזיך בראש מנורת החנוכה נייד .הבזיכים
מולחמים למגש כדי למנוע מהשמן לזלוג .במנורה חסרת גב שיתמוך בה ,אלא
בשנתי רצועות פח המולחמות למעין בסיס משולש.

אהובתי הדליקי  /מיקי ניב
אהובתי ,הדליקי את הבויְּלר
אני כבר ברמזור של עפולה.
יצאתי ל  , 24 -בַ הגרלה.
הריקה .
נפגש בדירתנו ֵ
המלחמה בַ מובלעת הסתיימה...
לאֵ לה שֹלא נשארו בחיים.
חַ גַי החובֵ ש בהפצצה
ובועז ,שחשַ ף ראשו ונָפל .
מרגְּ שות
ולי ,היו שתֵ י פגישות ַ
עם טַ ייס סורי בגובַ ה אפס,
שחָ לף והציץ לעינַי,
ואולי בגלל הכחול  ,ויתר עלַי.
אני מאד צמֵ א לחיים .
כשאגיע  ,אוהַ ב אותְך יותר.
אנַשֵ ק את הילדים ואת ההורים
ואשוב לַמובלעת ,לַחיילים.

האור שבך  /אבישג ציליג
מקריאה בתיה ברלב

כל ישות בעולם מאירה במשהו את העולם,
לעולם אל יאמר אדם אין בי אור להאיר לכולם.
כמה חשוב שידע כל אחד
שהוא משהו מיוחד,
וכמו שיש בו ייחוד שהוא רק שלו
כך גם לזולתו...
כמה טוב יהיה אם כל אחד ידע לכבד ולהעריך
את אורו של האחר לא רק כשצריך.
כמה נפלא יהיה אם נדע להבין גם אורות אחרים
כי אין מה לעשות ,אנחנו לא זהים...
כמה שובה לב יהיה אם נדע להדליק באור שלנו
גם אחרים שלא תמיד מחוברים אלינו...
כמה יפה אם נדע להאיר לאחר
בלי לחשוב מתי הוא יעניק לי מאורו הזוהר.

לדעת להאיר גם לאחרים זו זכות  ,מעלה גדולה
לדעת להאיר בלי לחכות לתמורה זו תכונה נעלה.

הנרות הללו  /ורדה גנזך
הנרות הללו  ,יְּהַ לְּ לּו
הנרות הללו  -הַ לְּ לּו !!!!
זה זמנים ועידנים
כבר אלפֵ י שנים
אדום  ,צהוב ינועו בסָ גול
יָהל אורם עת תרעד שַ להבתָ ם
תסַ פר סיפורם -
גבורות  ,חוסן והילה
ושמן ִמכד התהילה
ואיך ניצחה האמונה
מורשת עַ ם בתפארתה.
הנרות הללו שמונת ימים,
אורם עַ מֵ נו ,לנֶצח נְּצחים.
הנֵרות הללו ,יהלְּ לו
הנרות הללו  -הלְּ לו !!!!

רּוחַ לְּ חִ ימָ ה  /עמית דרבקין חן
ֲאנִי ְּמסַ פֶ ֶרת לְּ ָך אֶ ת סִ פּור הַ מַ כַבִ ים,
טָ סָ ה אִ תְּ ָך ָאחו ָֹרה בַ זְּ מַ ן
לִ ְּמחוֹזוֹת ְּרחו ִֹקים.
אַ תָ ה מַ בִ יט בִ י,
ְּהּודה
וְּ ׁשוֹאֵ ל ְּׁשאֵ לוֹת עַ ל י ָ
פָ נֶיָך הַ ְּמאִ ירוֹת ְּמכַנוֹת אוֹת ֹו
הַ ּגִ בוֹר ׁשֶ אֵ ינ ֹו נִכְּ נַע.
ֲאנִי ִמסְּ תַ ֶכלֶת עַ ל פָ נֶיָך הַ יָפִ ים,
ִמי ָאמַ ר ׁשֶ אֵ ין בְּ ע ֹולָם נִסִ ים.
נ ְָּטׁשּו אוֹתְּ ָך הו ֶֹריָך,
ָאדם
לִ גְּ ּדֹל עִ ם זְּ אֵ בֵ י ָ
ׁשֶ פָ גְּ עּו בְּ נַפְּ ׁשְּ ָך עַ ד זוֹב ָּדם.
וְּ אַ תָ ה כָל כְָך רוֹצֶ ה,
כָל כְָך ְּמנַסֶ ה
ל ֶָרגַע ֹלא ְּמאַ בֵ ד תִ ְּקוָ ה,
אַ תָ ה הַ ֶילֶד
ׁשֶ תוֹכ ֹו ָרצּוף ַאהֲבָ ה.
ֲאנִי מַ ְּדלִ יקָ ה אִ תְּ ָך,
נֵר ִראׁשוֹן ׁשֶ ל ֲחנֻכָה.
אַ תָ ה קו ֵֹרא בְּ קוֹל,
בַ פַ עַ ם הָ ִראׁש ֹונָה
ְּמגַשֵ ׁש בְּ י ְָּדָך הַ ְּּקטַ נָה
ְּמג ֵָרׁש אֶ ת הַ חֹ ׁשֶ ְך
וְּ נ ֹוגֵעַ בָ אוֹר ׁשֶ בִ ְּקצֵ ה הַ ִמנְּהָ ָרה.
ֲאנִי ִמתְּ יַשֶ בֶ ת לְּ צִ ְּּדָך,
וְּ כָל יוֹם מֵ חָ ָדׁש לוֹמֶ ֶדת ִמ ְּמָך
מַ הִ י רּוחַ לְּ ִחימָ ה.

מַ סַ ע הַ ּדוֹרוֹת לִ ירּוׁשָ ַליִם  /שמחה סיאני
בַ ת תֵ ימָ ן ֲאנִי ּובִ ירּוׁשָ ַליִם נ ֹול ְַּדתִ י
אֶ ת עֲׁשַ ן הַ ִמ ְּש ָרפוֹת בְּ עֵ ינַי ֹּלא ָראִ יתִ י
הו ַֹרי חָ צּו ִמ ְּדבָ ר בְּ ַרגְּ ַליִם יְּחֵ פוֹת
ְּרכּוׁשָ ם עַ ל חֲמו ִֹרים וִ ֵידיהֶ ם חֲשּופוֹת
ׁשו ְֹּד ִדים חָ ְּמסּו אֶ ת ְּרכּוׁשָ ם בַ ֶּד ֶרְך
ַאמתַ ְּחתָ ם כָל ְּּדבַ ר עֵ ֶרְך
וְּ ֹלא נ ְִּׁשַאר בְּ ְּ
ָָארץ הַ מּובְּ טַ חַ ת
הֵ ם כ ְָּמהּו לְּ הַ ּגִ יעַ ל ֶ
ּומָ ה מָ צְּ אּו בָ ּה? ַרק צִ יָה וְּ קַ ַּדחַ ת!
צַ ר לִ י וב ֹוכֶה לִ בִ י בְּ ִק ְּרבִ י עַ ל ַאחַ י
מּודי סֵ בֶ לָ ,רעָ ב ּומָ וֶ תַ ...אלְּ לַי
לְּ ֵ
ֹלא ַכצֹאן לַטֶ בַ ח ל ִַמ ְּש ָרפוֹת הּובְּ לּו
כִ י אִ ם נִלְּ חֲמּו עַ ל נַפְּ ׁשָ ם בְּ אֹמֶ ץ ,וְּ יָכְּ לּו!
ּגַם בְּ לִ בָ ם הָ יּו כִ סּופִ ים לְּ אֶ ֶרץ י ְִּש ָראֵ ל
לְּ מ ֹול ֶֶדת ָאבוֹת ׁשֶ הו ִֹריׁש לָנּו הָ אֵ ל
ובָ ֳאנִיוֹת ְּרעּועוֹת הִ תְּ ַגנְּבּו ְּמזֵי תְּ לָאוֹת
לָתֵ ת מָ נוֹחַ לְּ גּופָ ם הַ ָיגֵעַ ִממַ ְּראוֹת...
חָ לְּ פּו ׁשָ נִים וְּ הָ עֵ ץ הַ כָרּות הֵ נֵץ עָ לִ ים
וְּ אוֹר ּגָדוֹל ז ְָּרעּו סְּ בִ יבָ ם ַאחֵ ינּו הָ עוֹלִ ים
אֶ ֶרץ י ְִּש ָראֵ ל הַ ִמ ְּדבָ ִרית ָירֹק לָבְּ ׁשָ ה
ּוקהִ לוֹת י ְִּש ָראֵ ל נ ְָּשאּו ְּׁשמָ ּה בִ ְּקּדֻ שָ ה!
ְּ

עם כתם של אור וכתם של עלה  /כרמית רינצלר
בְּ יַלְּ דּותִ י ,אֶ ת ִׁש ַירי כָתַ בְּ תִ י
עִ ם כֶתֶ ם ׁשֶ ל אוֹר
וְּ כֶתֶ ם ׁשֶ ל עָ לֶה.
מֵ ע ֹולָם ֹלא י ַָדעְּ תִ י,
יוֹם יָבוֹא צְּ לָלִ ים וְּ אוֹרוֹת
בְּ ִׁש ָירתִ י הָ רוֹעֶ מֶ ת
יַהַ פְּ כּו הַ הַ ְּׁשקָ פוֹת הָ ְּרגָׁשוֹת,
ֲרּוריִ ים
ַלאֲוִ יר צָ לּול ,לְּ אוֹרוֹת ַזה ִ
בֵ ין עַ לְּ וַות הֶ עָ לִ ים
וְּ לִ כְּ תָ ִמים נְּטּולֵי צֵ ל
וְּ הִ נֵה ,בָ א הָ ֶרגַע הַ ּגָדוֹל
ע ֹולָם חָ ָדׁש נִפְּ ַרש וְּ ִׁש ַירי ּגַם הֵ ם
נ ְִּׁש ְּטפּו בְּ אוֹר ,בְּ אֹ ׁשֶ ר
נוֹסֵ ְך בָ הֶ ם ַרחֲצָ ה מֵ חָ ָדׁש ,טָ ה ֳָרה!

מנורת חנוכה עשוייה פח שרווחה באמפריה העותמנית" .אצל
"עמך" היתה החנוכיה עשויה פח שכל יחידה עשויה בצורת פח
עתיק למאור" (אברהם שושן י-ם עירי עמ' )17

מוסיפה והולכת  /אורית קלופשטוק
ׁשֶ תִ הְּ יִי בְּ כָל יוֹם
מוֹסִ יפָ ה וְּ ה ֹו ֶלכֶת.
ּוכשֶ עֶ ֶרב ְּיכַסֶ ה אֶ ת הָ עִ יר,
ְֹּ
תִ הְּ יִי נִצֶ תֶ ת.
אוֹר כ ֹוכָב ׁשֶ בָ ְך
י ְַּרעִ יד ׁשָ מַ יִם אֲפֵ לִ ים,
ַאדוָ ה
אַ תְּ תִ הְּ יִי הֲפּו ָגה ׁשֶ ל ְּ
בְּ מַ יִם ּג ֹוע ֲִׁשים.
אַ ְך
מֵ חֹ ׁשֶ ְך לְּ חֹ ׁשֶ ְך בְּ לֵילוֹת חַ ַייְִך
תִ הְּ יִי ה ֹו ֶלכֶת ּוגְּ ֵדלָה.
ִמנִיצוֹץ ׁשֶ בָ ְך תָ אִ ִירי ֶּד ֶרְך,
צְּ לָלִ ים י ְַּח ְּמקּו אֶ ל הָ אֲפֵ לָה.
ֲהיִי ּד ֹולֶקֶ ת
עַ ד שֶ תִ כְּ לֶה ֶרגֶל ִמן הַ שּוק.
ֲהיִי ׁשַ לְּ הֶ בֶ ת מְּ ַדבֶ קֶ ת,
ִמתְּ ָּדפֶ קֶ ת אֶ ל הַ חּוץ ְּמחַ ל ֹונְֵך.
כְַך
תִ הְּ יִי נֵס,
כְַך תָ ִמיד תִ מָ ׁשֵ ְך בָ ְך בְּ עֵ ָרה.
ׁשֶ תִ הְּ יִי מוֹסִ יפָ ה וְּ ה ֹו ֶלכֶת
ׁשֶ תִ הְּ יִי ַכלֶהָ בָ ה.

חֲנּוכָה ׁ /שִ פְּ ָרה סָ פְּ רא
עַ ל הַ חַ ל ֹון נָחוֹת ׁשָ לוֹׁש חָ נּוכִ יוֹת
בְּ ׁשַ מָ ש לְּ מַ עְּ לָה ִמ ְּשמֹאל עַ ל יָד ֹו
כוֹסִ יוֹת ְּמלֵאוֹת בְּ ׁשֶ מֶ ן ַזיִת
ּובְּ ת ֹוכָן פְּ תִ יל הַ לָחּוץ בְּ פִ יסַ ת בַ ְּרזֶל
בְּ אֶ ְּמצַ ע הַ חֶ ֶדר כִ סְּ אוֹת לְּ כּולָם
ִמן הַ ִמ ְּטבָ ח ֵריחַ מַ ְּט ִריף ׁשֶ ל
לְּ בִ יבוֹת ְּמטּוּגָנ ֹות ִמתַ פּוחֵ י א ֲָדמָ ה
אוֹתָ ם ִטיּגְּ נָה אִ מָ א בְּ הַ ְּׁש ָרָאה ַרבָ ה.
אַ בָ א נִכְּ נַס אֶ ל הַ חֶ ֶדר בְּ ִש ְּמחָ ה
רּורים בַ ְּשמֹ אל
נֵר בְּ יָד ֹו הַ יְּ מָ נִית וְּ גַפְּ ִ
ְּמבָ ֵרְך אֲׁשֶ ר ִק ְּדׁשָ נּו וְּ ׁשֶ הֶ ֱחיִינּו
וְּ ָאז כֻולָם פו ְֹּרצִ ים בַ ִשיר מָ עוֹז צּור
בָ ַא ְּקרוֹסְּ ִטיכוֹן מ ר ד כ י.
אִ מָ א נִכְּ נֶסֶ ת בְּ י ָָדּה מַ ּגָׁש עִ ם הַ לְּ בִ יבוֹת
ּוצְּ לו ִֹחיוֹת בְּ י ָָדּה .הִ יא נִיּגֶׁשֶ ת אֶ ל אַ בָ א
מַ ּגִ יׁשָ ה צְּ לו ִֹחית וְּ ָאז אֶ ת הַ מַ ּגָׁש
ֲאנ ְַּחנּו ְּמנִיעִ ים אֶ ת הָ רֹאׁש עִ ם הָ ַאף
ַאח ֲֵרי הָ ֵריחַ הַ נִפְּ לָא ׁשֶ ְּמחַ כִ ים ׁשֶ יַּגִ יעַ .
לְּ ַאחַ ר הַ לְּ בִ יבָ ה הַ ֶנה ֱֶד ֶרת בָ אִ ים הַ ִש ִירים
חֲצִ י ׁשָ עָ ה אֵ ין אִ יׁש עוֹשֶ ה עֲבו ָֹדה
יטים.
ּושמֵ ִחים וְּ אֶ ת הַ יָד מו ִֹׁש ִ
כּולָם צ ֹוהֲלִ ים ְּ
מָ חָ ר כְּ ׁשֶ נ ְַּדלִ יק נֵרוֹת ְּׁש ִניִים וְּ ה ֹולְֵך וְּ ע ֹולֶה
יוֹם יוֹם עַ ד ְּׁשמ ֹונָה
ּומתּוקָ ה.
נ ְִּרק ֹוד וְּ נ ִָׁשיר עִ ם לְּ בִ יבָ ה חַ מָ ה ְּ

מָ עּוף  /תוֹת הרמס סאטורי
לִ פְּ נֵי ִׁש ָירה .א ֲָדמָ ה וְּ ׁשָ מַ יִם
וְּ עֵ ץ וְּ צִ פוֹר ּובַ יִת :לִ פְּ נֵי
בֵ ית הַ ּקָ פֶ ה
(בְּ עֶ צֶ ם :פְּ עִ ילּות סִ פְּ רּותִ ית
בִ לְּ תִ י ִחיּונִית).
וְּ הַ ִשיר ִׁשיר לְּ כָל ע ֹונָהֹ :לא קַ יִץֹ :לא חֹ ֶרף:
כָל סֵ פֶ ר נ ְִּק ָרא ל ֶַּדגֶל :נֵס
תָ פּור אוֹתִ יוֹת ָאבָ ק וָ גֶׁשֶ ם:
ָאדם
וְּ גַם הַ תוֹפֵ ר מָ ָרה כֹ ה :אֱנוֹׁש ֹלא ָ
הּוא:
ֹלא צִ פוֹר ּווַ ַּדאי
ׁשֶ אֵ ינֶנּו ָרעֵ ב.

מנורת חנוכה מלבנית בעלת מסגרת מתכת וצלעות
עשויות זכוכית .מנורת החנוכה היא אלתור למנורת
חנוכה "ירושלמית" .מנורה זו עשויה מקופסת שהכילה
סיגריות למכירה .על תקרת המנורה כתוב "הטובות
סיגריות פילטר".

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ,ואין נרו שלו כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר"
הרב קוק

אור פנס  /תמר מחלין
אוֹר פָ נָס נ ְִּדלַק וְּ כָבָ ה,
ְּמשַ ְּרטֵ ט זָוִ יוֹת בְּ תוְֹך הַ חֲׁשֵ כָה.
אַ תָ ה פוֹקֵ חַ עֵ י ַניִם,
מַ בִ יט סְּ בִ יבְּ ָך וְּ נ ְֶּח ַרד.
אַ תָ ה צ ֹונֵחַ וְּ קָ ם מֵ חָ ָדׁש,
ְּמגַשֵ ׁש כְּ סּומָ א,
ְּמחַ פֵ ש בְּ מָ ה לְּ הֵ ָאחֵ ז,
ְּמחַ פֵ ש נוֹאָ ׁשוֹת
הֵ יכָן לְּ הָ נִיחַ
ַרגְּ ַליִם כוֹׁשְּ לוֹת.
ּולְּ פֶ תַ ע,
אוֹר פָ נָס נ ְִּדלַק בְּ תוֹכְּ ָך,
הִ נְָּך ֶנעֱמַ ד ,זוֹקֵ ף קוֹמָ תְּ ָך,
ְּמ ַד ֶּדה כְּ פָ עוֹט,
מַ תְּ ִחיל ָל ֶלכֶת
ְּּוראֵ ה אֵ יזֶה פֶ לֶא!
או ְֹּרָך ְּמהַ בְּ הֵ ב ּומֵ אִ יר
פָ נָסִ ים אֲחֵ ִרים,
כְּ מֵ הִ ים ֻכ ָלם
לְּ מַ ּגַע.

הנהרה שבקצה המנהרה  /הדסה מור
בְּ פרץ של ִשנאה כובו כל האורות,
ברגל גַסה של אוֹיב נּותצּו המזבְּ חות,
פסלים הוצבו בכל המבואות
והמקדש טּומא בידיים מגוָאלות.
והנה ,לא רק בחנוכה ,גם בכל עת צרה,
מתגלגל לפִ תחנו כַד שמן עגלגל
שהפך להיות סמל לגבורה,
המנהרה
מפיץ אור ונְּהרה בקצה ִ
ומותיר בלבֵ נו את התקווה,
שאחרי כל גל של פורענות פרועה,
בין אם מלחמה ובין אם מגיפה,
תישָ אר טמונה ברוחנו לעַ ד ה ֱאמונה.
עד מהֵ רה יתגלגל למרגלותינו הכַד,
בִ שמניו יודלקו שוב האורות בַ מנורה
וִ יבַ שרו לנו בקול תרועה רמה,
על בואה של ְּשעת הגאולה.

מלחמות ישראל  /יהודה ניסן
ּגְּ מּול וְּ תִ גְּ מּול
בֹאּו נִלְּ מַ ד לֶקַ ח
ִמכֹ ל הַ כִ ְּׁשלוֹנוֹת
ִמפְּ עֻלוֹת הַ תַ גְּ מּול
ׁשֶ לָנּו ֹלא הֵ בִ יאּו ּגְּ מּול
נוֹסְּ פּו לָנּו ֲחלָלִ ים ָרבִ ים
ִמ ְּׁשפָ חוֹת הֲרּוסוֹת וְּ נָכִ ים
בֹאּו ֹלא ַנהֲפֹ ְך אֲסוֹנוֹת
בּורה וְּ הַ צְּ לָחוֹת
לְּ ִׁש ֵירי ּגְּ ָ
ֹלא נִתְּ ּגָאֵ ה בִ ִמבְּ צָ עִ ים
ׁשֶ הֵ בִ יאּו ַל ֲחלָלִ ים ָרבִ ים
אֵ ׁש י ְִּדידּותִ ית ִמטָ עּויוֹת
כִ ְּׁשלוֹנוֹת ּגַם אֲסוֹנוֹת
ִמּקַ ְּדמָ ת ּדנָה
ָאנּו בְּ אַ ְּׁשלָיוֹת
בּורה
פּורי ּגְּ ָ
עַ ל סִ ֵ
מֵ הַ ְּחלָטוֹת ְּׁשגּויוֹת
פַ עֲמַ יִם נ ְֶּח ַרב בֵ יתֵ נּו
ַארצֵ נּו הּוגְּ לינּו
ּומֵ ְּ
בְּ ׁשֶ ל הַ מִ לְּ חָ מָ ה בֵ י ֵנינּו
ָאז בוֹאּו נָפִ יק לְּ קָ ִחים
וְּ נַּגִ יעַ לְּ חוֹף ִמבְּ טָ ִחים.
אֵ ם א ֹויְּבֵ נּו אוֹתָ נּו יַתְּ ִקיפּו
ֹלא נֵצֵ א אוֹתָ ם לִ כְּ בֹׁש
נ ְִּראֶ ה לָהֶ ם אֶ ת כוֹחֵ נּו
ּומ ִש ְּטחֵ נּו אוֹתָ ם נִכְּ תֹ ׁש.
ִ

קרב היצרים  /נורית צדרבוים
ִמיהּו ּגִ בוֹר?
נוֹצֵ ר יֵצֶ ר ׁשֶ נִכְּ תַ ׁש בִ ְּק ַרב הַ יְּ צָ ִרים
נִטַ ׁש בֵ ין תַ אֲוָ ת ֹו לְּ חֶ צְּ יָּה הַ נוֹתֶ ֶרת
ֲצּורה ְּקמּוצָ ה בְּ כֹבֶ ד יָד עוֹפֶ ֶרת
א ָ
כוֹבֵ ׁש אֶ ת אֶ ֶרץ הַ ֵיצֶ ר
עו ֵֹרם ּג ֵָדר ַאבְּ נֵי לָאו
חַ ף ִמפִ תְּ יוֹן הָ עַ כְּ ׁשָ ו
הו ֵֹדף כֹחוֹת הַ הֶ ֶרס
מֵ נִיף אֶ ת נֵס הָ אִ פּוק
מוֹחֵ ל לְּ עֶ ְּדנַת הַ סִ פּוק
ח ֹוזֵר כִ ְּמנַצֵ חַ הָ לּום ִמ ְּּק ַרב הָ עֶ ְּׁשתוֹנוֹת
ָרכּוב בַ ה ֲַדר ְּמלּוכָה עַ ל ּגַב הָ עִ תוֹנּות
הַ זֶהּו ּגִ בוֹר?

מנורת חנוכה המכונה "ירושלמית" מלבנית עשויה
מתכת ואמורה להגן על כוסיות השמן או הנרות מפני
הרוח והגשם  .בצורה זו ניתן להדר במצוות פרסום נס
חנוכה מבלי לחשוש שהנרות יכבו.

נס הניסים  /הדסה באו
אבא'לה ואמא'לה
תָ מיד סיפרתם שנֵס חנוכה זה פשוט בדיחה
לעומת כל הניסים שקרו לכם בשוֹאה.
אך אתם אף פעם לא סיפַ רתם
שהִ צלתם אלפֵ י יהודים
כי אתם מאד צנועים.
אבל אחרי שֶ שמענו מאחרים
הֵ בנו שאתם הגיבורים.
אתם יודעים מה?
אתם נֵס הניסים!
אֶ תכם כל כך אוהבים ּומתגעגעים.

נִיצָ נִים ,כוֹחַ ם ָרב לִ פְּ רוֹץ הַ חּוצָ ה  /אדלינה קליין
נִיצָ נִים בָ ְּקעּו בְּ תִ פְּ ַרחַ ת מּוז ָָרה
עַ ל כְּ בִ יׁש סוֹאֵ ן מָ רּוחַ בְּ זִ פּות
ּגַלְּ ַּגלֵי מַ שָ אִ יוֹת כְּ בֵ דוֹת ִמ ְּׁשקָ ל רו ְֹּמסוֹת
בְּ ֹלא מַ עֲצוֹר כָל הַ נ ְִּק ֶרה בְּ ַד ְּרכַן
אַ ְך תִ פְּ ַרחַ ת הַ נִיצָ נִים ׁשֶ בַ ְּקעָ ה
ְּמסַ ֶרבֶ ת לְּ הִ ָכנַע
עו ְֹּמ ִדים זְּ קּופֵ י עָ לִ ים יְּרֻ ִּקים
ּומו ְֹּר ִדים בַ מֻ סְּ כָמוֹת
בּורה הַ בֵ ינעִ יר ֹונִית
הַ תַ ְּח ָ
ֶנגֶד כָל הַ סִ כּונִים.

מנורת חנוכה עשויה מקופת קרן קיימת לישראל
שהתקלקלה ומחלקי צינורות מתכת .בתקופות
מחסור נהגו לעשות שימוש חוזר בכלים שהתבלו
והוצאו מהשימוש .מנורת חנוכה זו היא דוגמא
לכך.

נס חנוכה  /צלילה באו
אבי וָאחיו בתחילת המלחמה
הוסתרו אצל איכָר בעיירה קטנה
לפתע קיבלו הודעה דחופה
לעזור להוריהם לקראת עזיבה-
כי לגטו מגורשים הם בבֶ הלה.
בַ סתר עָ זרו לַמשפחה
בְּ פחד ועַ צבות איומה
באישון לילה חייבים היו לחזור לעיירה
אך אֶ ת בֵ ית האיכָר לא מצאו בעלטה
פתאם שני נרות דולקים נראו בחשיכה.
"אני חושב שהלילה זה נר ראשון של חנוכה"
אבינו לָאחיו ָאמר בתקווה.
יהודים לבֶ טח פֹ ה גרים
והם אותנו יצילו מהגרמנים
מה רבה היְּתה הפתעתם
כאשר אֶ ת הדלת פָ תח מַ צילָם.
"הִ שארתי עבורכֶם שני נרות על החלון
כְּ די שתִ מצאו את הדרך בבִ טָ חון"
מה אתם חושבים על מה שקרה?
האם היה זה נס חנוכה?

הלוואי  /עדנה ויג
הַ לְּ וַואי ׁשֶ יִ תְּ ַרחֵ ׁש נֵס
וְּ יִמָ צֵ א נֶעְּ ָּדר.
הּוא בְּ ֶדלֶת הַ בַ יִת ִי ָכנֵס,
ֹאמרּו" :נֶהְּ ָּדר!"
וְּ הו ָֹריו ׁשּוב י ְּ
בִ גְּ לַל ׁשֶ יֵׁש "נֶעְּ ָּדר" בָ אוֹת עַ יִ"ן
קָ בְּ עּו בִ ְּר ִׁשימַ ת הַ הֶ עָ רוֹת בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר
ׁשֶ ֹּלא לוֹמַ ר "נֶהְּ ָּדר" בָ אוֹת הֵ "א.
אַ ְך כְּ ׁשֶ נ ְִּראֵ הּו ׁשּוב עַ יִן בְּ עַ יִן
נּוכַל לוֹמַ ר בְּ כֹל פֶ ה,
ׁשֶ הּוא ָאכֵן נֶהְּ ָּדר,
ָאדם נִפְּ לָא וְּ גַם יָפֶ ה.
הּוא ָ
וְּ כָל הַ בַ יִת יָאִ יר וְּ יִזְּ הַ ר
בַ יוֹם וְּ גַם בַ ַל ְּילָה.
כְּ ֶנגֶד הַ י ִָמים וְּ הַ לֵילוֹת
ׁשֶ הָ יּו חֲׁשּוכִ ים
וְּ הָ עֶ צֶ ב בָ ם שָ ַרר,
עַ כְּ ׁשָ יו נ ְִּׁשמַ ע ִמצְּ הָ לוֹת,
יקּודים,
ִׁש ִירים וְּ ִר ִ
כִ י הַ נֶהְּ ָּדרׁ ,שֶ הָ יָה נֶעְּ ָּדר –
אֵ לֵינּו חָ זַר !

בתוכי  /שולמית חוה הלוי
כְּ מ ֹו סְּ עָ ָרה ׁשֶ ל ׁשֶ מֶ ׁש
בְּ מֶ ְּרחָ בֵ י הַ ְּּק ִריסְּ טָ ל הָ אֵ ינְּסֹופִ י
ֲאנִי שֹוחָ ה בַ סְּ ִמיכּותֲ ,אנִי מּובֶ לֶת
יֶׁש בִ י ְּּד ִריכּותֲ ,אנִי ֶנ ֱא ֶכלֶת וְּ אֵ ינִי ֻא ֶכלֶת
אֵ ינִי מַ בִ יטָ ה בַ מַ ְּראֹות ׁשֶ כֹ ה חָ ל ְַּמתִ י ֲעלֵיהֶ ם
עֵ ינַי עֲצּומוֹת וְּ הֵ ם בְּ תוֹכִ יֲ ,אנִי ְּמהַ ֶלכֶת עַ ל
בִ ְּרכַיְּ ,מכֻּוֶ צֶ ת כְּ מ ֹו צַ לְּ יָן הֲלּום ְּקדֹׁשָ יו
אֲבָ ל ֲאנִי עַ כְּ ׁשָ ו בְּ חָ לָל ָרחוֹק כָל כְָך
אוֹרו ָֹרה בו ֵֹרָאלִ יס בו ֵֹראת צּורוֹת
וַ ֲאנִי רוָֹאה אֹ תָ ן בְּ עֵ ינַי הַ עֲצּומוֹת
הַ ּקוֹר ֶנ ֱעלַם ,הֶ חָ לָל הָ פַ ְך לְּ פּוְך
הַ ּגּוף הַ ּדוֹאֵ ב ,הַ ְּמיֻסָ ר נָח
אֵ ינ ֹו ֶנ ֱאנָחָ ,אכֵן ,הּוא מּובָ ל
הָ אוֹר ְּמ ַדבֵ ר אֵ לַי ,מו ִֹׁשיט
אֵ לַי זְּ רוֹעוֹת ׁשֶ ל נְּהו ָֹרה
אֶ ְּק ַרב אֵ לָיו בְּ לִ י ְּק ָרב
נַפְּ ִׁשי טוֹבָ ה עָ לַי
עַ כְּ ׁשָ ו ,טוֹבָ ה.

עַ ל הַ נִסִ ים  /יפה לורנצי
עַ ל הַ נִסִ ים וְּ עַ ל הַ נִפְּ לָאוֹת
כְָך חַ יִ ים ָאנּו ִמּדו ֵֹרי ּדוֹרוֹת -
ִממֹ ׁשֶ ה ַרבֵ נּו ׁשֶ הִ צִ יל אוֹתָ נּו ִמ ֵידי פַ ְּרעֹ ה
הּודי לִ ְּרדוֹת.
ׁשֶ ָרצָ ה לְּ הַ ְּׁש ִמ ֵידנּו ּובָ עַ ם הַ יְּ ִ
ְּהּודה הַ מַ כַבִ י הִ צִ ילָנּו ִמ ְּׁשמָ ד פִ יזִ י וְּ רּוחָ נִי
י ָ
ִמ ֵידי ַאנ ְִּטיוֹכּוס הַ יְּ וָ נִי.
אֶ ת נִצְּ ח ֹונֵנּו ְּמעַ ִטים מּול ַרבִ ים
חוֹגְּ גִ ים ָאנּו בְּ חַ ג הַ ֲחנֻכָה ,בְּ ִרבּוי אוֹר וְּ ִש ְּמחָ ה,
נֵרוֹת מַ ְּדלִ ִיקים ְּׁשמ ֹונָה י ִָמים
בְּ כָל יוֹם נֵר נוֹסַ ף מַ ְּדלִ ִיקים,
כְָך אֶ ת הַ נִצָ חוֹן ָאנּו מַ א ֲִד ִירים.
הּודים
פּורים נָפַ ל הַ פּור אֶ ת הַ יְּ ִ
בְּ ִ
לְּ הַ כְּ ִחיד מֵ עַ ל פְּ נֵי הָ א ֲָדמָ ה,
ּגְּ ז ֵָרה נו ָֹרָאה וַ ֲאיֻמָ ה,
ׁשֶ ָּגזַר ַאח ְֲּׁשוֵרוֹׁש בְּ עֲצַ ת ֶנאֱמָ נ ֹו הָ מָ ן הָ ָרׁשָ ע,
ׁשֶ הִ תְּ נ ֵַּדב לְּ הַ כְּ ִריז עָ לֶיהָ בְּ כָל הַ מַ ְּמ ָלכָה
ּולְּ בַ צֵ עַ אֶ ת הַ ּגְּ ז ֵָרה.
בְּ מֶ ׁשֶ ְך כָל הַ ּדוֹרוֹת עָ בַ ְּרנּו אִ ינ ְְּּקוִ יזִ יצְּ יָה ,פְּ ָרעוֹת,
פוֹגְּ רו ִֹמים ,הִ תְּ נַכְּ לֻיוֹת ַאנ ְִּטיׁשֵ ִמיוֹת וְּ עוֹד...
אַ ְך תָ ִמיד קַ ְּמנּו מֵ אֶ בְּ ֵלנּו וְּ הִ תְּ אוֹׁשַ ְּׁשנּו -
הוֹדוֹת ַלנִסִ ים וְּ ַלנִפְּ לָאוֹת
ׁשֶ עָ שָ ה לָנּו אֶ לוֹקֵ ינּו.

השקפת עולם  /רינה ענבר
אמר הנר :אחי הסביבון מסתובב והולך
וסובב סביב עצמו,
עד שהוא נופל.
אמר הסביבון :אחי הנר כבול כל חייו לאֶ חָ יו
נשרף.
ובסופו של יום ְּ
ענה הסביבון :אני נופל בסוף ,אבל נהנה מהדרְך.
משאת חיי.
ענה הנר :להיות מחובָ ר ובוער ,זו ְּ

מנורת חנוכה ממרוקו
עשויה פליז.
המנורה מעוטרת בשורת
שערים מקושתים
ומחודדים ובציפורים.
הציפורים משמשות סגולה
נגד עין הרע.

שיר שנכתב לבתי משי מחג החנוכה בגן בתש"ע

אוֹר ׁ /שוֹׁשַ ָנה קַ ְּרבָ סִ י
וְּ הָ אוֹר הּוא אוֹר

עוֹד ְּמעַ ט אַ בָ א ׁשֶ ל ָנ ָדב

וְּ הַ חֹ ׁשֶ ְך הּוא חֹ ׁשֶ ְך,

יִהְּ יֶה לְּ מָ תִ יתְּ יַהּו הַ זָקֵ ן,

הַ יְּוַונִים ָרעִ ים,

וְּ יו ִֹריד בִ ְּׁשבִ ילְֵך מֵ הַ תִ ְּק ָרה

הַ ְּמכַבִ ים הֲכִ י טוֹבִ ים.

אֶ ת סְּ בִ יבוֹן הַ הַ פְּ תָ עוֹת ֻכלָן.
ִממָ תְּ ִקי חַ ג יִפְּ ּגְּ ׁשּו בִ ְּמתִ יקּות ְּשפָ תַ יְִך

אָ תְּ רוֹקַ עַ ת בְּ ַרגְּ ַליְִך

וְּ ֹלא יִהְּ יֶה כָאוֹר ׁשֶ יִ בְּ קַ ע,

"סּורה חֹ ׁשֶ ְך!" ,
ָ

סָ ִמיְך מֵ עֵ י ַניְִך.

ְּמג ֶָרׁשֶ ת בְּ ַנ ֲעלֵי הַ בֻבָ ה ׁשָ לְַך
אֶ ת הַ חֹ ׁשֶ ְך הַ ּגָדוֹל.

בְּ עֵ ינָי הַ נִיחַ רוֹת אַ בִ יט בָ ְך:
ָאדם לְּ הָ כִ יל?
כַמָ ה אוֹר יָכוֹל ָ

הַ טוֹב מַ ע ֲִמיד עַ צְּ מ ֹו לִ ְּרׁשּותֵ ְך
ּומס ָֻּדר לְָך
וְּ הָ ע ֹולָם בָ הִ יר ְּ

וְּ אֵ ין אִ יׁש בָ ע ֹולָם,

בְּ מַ עְּ ּגַל כִ סְּ אוֹת הַ ּגָן הַ ְּּקטַ נִים,

ּגַם ֹלא זֶה הַ יו ֵֹדעַ

דּורים
בְּ מַ ַּדפֵי הַ סְּ פָ ִרים הַ סְּ ִ

אֶ ת ַּדּקּות ֹו ׁשֶ ל ְּקרּום הָ אוֹר,

ּובְּ פִ נוֹת הַ ִמ ְּשחָ ִקים,

אֲׁשֶ ר יַכְּ ִחיׁש בְּ זֶה הָ ֶרגַע

ּובְּ ׁשּום ִמ ְּק ֶרה

כִ י לָאוֹר יֵׁש טָ עַ ם

אֵ ין חֹ ׁשֶ ְך לְּ הַ פְּ תִ יעַ ,

וְּ הּוא מָ תוֹק ִמכֹ ל מָ תוֹק.

אֶ ת יָד ֹו ׁשֶ ל הַ ִמ ְּק ֶרה.
ֲאנִי רוֹצָ ה לִ זְּ כֹר לְָך אֵ ת הַ ְּמתִ יקּות
ֲאנִי רוֹצָ ה לְּ ׁשַ מֵ ר בָ ְך אֵ ת הַ בְּ הִ ירּות.

מדור לדור  /יעל קסוטו שרון
נִצֶ בֶ ת לָּה ַאלְּ פֵ י ְּׁשנוֹת ּדוֹר
אַ ִמיצָ הּ ,גֵָאה ,נוֹׁשֶ קֶ ת בָ אוֹר,
ז ֹוכ ֶֶרת נִצָ חוֹן הַ טוֹב עַ ל הָ ֶרׁשַ ע
כֵיצַ ד נִצַ לְּ נּו מֵ א ֹויֵב ,מֵ זִ יד ּופֶ ׁשַ ע.
ְּׁשמ ֹונָה י ִָמים ּדוֹלְּ ִקים נֵרוֹתֶ יהָ
עוצְּ מָ ה וְּ תִ ְּקוָ ה ְּטמּונִים בֵ ין קָ ניהַ ,
וְּ עַ מּוד הָ אֵ ׁש ה ֹולֵם בחשיכה
ִמתְּ ִריס בְּ כֹח אָ ָנא "מָ עֹ ז צֹר יְּׁשּועָ ה
הַ נֵר הַ ָירֹק נִשָ א כִ ְּשדוֹת הַ ַזיִת
עָ טּוף ֵריחַ פְּ ִריחָ ה ּוְּ חּומ ֹו ׁשֶ ל הַ בַ יִת.
הַ נֵר הַ כָחֹ ל כְּ עֵ י ַניְִך צְּ לּולוֹת
עַ ל ֶרקַ ע ׁשְּ ִקיעוֹת ּוזְּ ִריחוֹת מַ ְּרהִ יבוֹת.
והִ נֵה הַ כָתֹ ם צו ֵֹרב כְּ אֵ ׁש חַ מָ ה
וְּ הַ חּום נוֹטֵ ף א ֲָדמָ ה חרושה.
הַ נֵר הַ צָ הֹב כְּ ירח מאיר בעּוגָה,
וְּ הָ ָאפֹ ר ּגַעְּ ּגּועַ ִׁ -שּגְּ ָרה בהֹוֶוה ְּמׁשֻ ּגָע.
הַ שַ מָ ׁש מַ נְּהִ יג ,עוֹמֵ ד ל ֹו בָ ָדד
כו ֵֹרעַ מֵ עֹ מֶ ס מַ שָ א עַ ל הַ ּגַב.
הַ נֵר הָ ָאדֹם כְּ שָ ֶדה ָּד ִמים בַ שָ ָרב
והלבן עָ טּוף טַ לִ ית ְּקדֻ שָ ה מַ לְּ בִ ינָה
מֶ בַ כֱה ּגִ בו ָֹריו ׁשֶ נָפְּ לּו ,בְּ מָ גֵן הַ ְּמ ִדינָה.
פזמון:
הַ לֵב ,עַ ד ּגְּ דוֹתָ יו נ ְִּמלָא בָ או ָֹרה
ׁשורה אִ לֶמֶ ת ׁשֶ ל נֵס וְּ חֶ ְּמלָה.
ְּמחַ בֵ ק בְּ ָ
כָל נֵר בׁשָ לָל צְּ בָ עָ יו כְּ עֵ דּות חַ יָה
לָמָ ה ׁשֶ עוֹד יִהְּ יֶה ּומָ ה ׁשֶ הָ יָה.
נִצָ בִ ים כְּ אֶ חָ ד בתְּ פִ לָה לַשָ לוֹם
לָעַ ד לְּ הַ גְּ ִׁשים ,לְּ הַ ְּמ ִׁשיְך ּגַם ַלחֲלוֹם.
(ע.ר(.
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מֵ אוֹר קָ טָ ן לְּ אוֹר ּגָדוֹל  /פנינה עתיר
בִ ְּרחוֹב הִ לֵל ִמסְּ תוֹבֵ ב הִ לֵל הַ זָקֵ ן וְּ אוֹמֵ ר
נֵרוֹת חֲנּוכָה ָאנּו מַ תְּ ִחילִ ים בְּ אוֹר קָ טָ ן
וְּ הוֹפְּ כִ ים לְּ אוֹר ּגָדוֹל
ּדוֹר ַאחַ ר ּדוֹר ,כוֹבֵ ׁש ַאחַ ר כוֹבֵ ׁש
נ ְִּׁשמַ ת הָ עִ יר ֹלא ִמ ְּׁשתָ נָה
ֲאנִי מַ ְּק ִׁשיבָ ה ל ְַּקדּושָ ה
מַ ְּׁש ִקיפָ ה עַ ל הֶ הָ מוֹן הָ אוֹפֵ ף ּומַ ִּקיף
מַ אֲזִ ינָה לִ נְּגִ ינָה ִׁש ָירה ּותְּ פִ ילָה
מַ בִ יטָ ה ַלנֵרוֹת בַ חַ לוֹנוֹת
ָאדם הַ צוֹפֶ ה עַ ל הַ חַ יִ ים
מַ ְּרּגִ יׁשָ ה כְּ ָ
ִמתְּ פַ ֶללֶת ׁשֶ נֵס ְּׁשמ ֹונַת הַ נֵרוֹת
י ְַּמ ִׁשיְך ַלעֲטוֹף אוֹתָ נּו
ּוכְּ ִדבְּ ֵרי הִ לֵל הַ זָקֵ ןַ ,נהֲפוְֹך לְּ אוֹר ּגָדוֹל.
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נֵס חֲנוכָה בְּ קָ הִ יר  /עדה אהרוני
בְּ עֶ ֶרב ֲחנֻכָה

ֲאנִי ל ֹוגֶמֶ ת ּקָ פֶ ה ּובַ סְּ בּוסָ ה

ֲאנִי ע ֹולָה בְּ הִ סּוס־ מָ ה

ְּטבּולים זִ כְּ רוֹנוֹת

בְּ מַ ְּד ֵרגוֹת בֵ יתִ י

הזו ְֹּר ִמים בְּ חּוט ִׁש ְּד ָרתִ י

מֵ עֲבָ ִרי הָ ָרחוֹק הַ ִמצְּ ִרי

מֵ עֲבָ ִרי הָ ָרחוֹק הַ ִמצְּ ִרי

בְּ כִ כַר אֶ ל תַ ְּח ִריר
בְּ קָ הִ יר

בְּ ִחיּוכָּה הֶ עָ גֹ ל כְּ עֵ נָב ׁשוֹמֵ ר סוֹד,

ֹלׁשים ׁשָ נָה ,כְּ ׁשָ נָה,
לְּ ַאחַ ר ְּׁש ִ

מַ נִיחָ ה סֵ ט מ ֹונ ִָירה עַ ל הַ שֻ לְּ חָ ן

בְּ יָד רוֹעֶ ֶדת ֲאנִי ְּמצַ לְּ צֶ לֶת

חֲבִ ילָה עֲטּופָ ה בְּ לָבָ ן

בְּ פַ עֲמוֹן הַ בַ יִת ׁשֶ הָ יָה ׁשֶ לִ י

ּולְּ ַאט־לְּ ַאט פוֹתַ חַ ת -

מֵ עֲבָ ִרי הָ ָרחוֹק הַ ִמצְּ ִרי

נֵס ֲחנֻכָה!

בְּ כִ כַר אֶ ל תַ ְּח ִריר

בְּ אוֹתִ יוֹת זָהָ בָ ,רקּום עַ ל י ְֵּדי סָ בָ תִ י

בְּ קָ הִ יר

לִ פְּ נֵי כמֵ ָאה שנה ,תיק ממשי
ּובוֹּ ....וב ֹו –

אִ שָ ה בְּ ִחיּוְך עָ גֹ ל נִצֶ בֶ ת מּולִ י –

הַ טַ לִ ית ׁשֶ ל ָאבִ י!

מַ ה? ֲחיִיתֶ ם בַ בַ יִת הַ זֶה
ֹלׁשים ׁשָ נָה?
לִ פְּ נֵי ְּׁש ִ
הִ ָכנְּסּוַ ,אהְּ לָן וְּ סַ הְּ לָן –
ׁשוֹמֶ ֶרת ֲאנִי ָלכֶם ְּּדבַ ר־מָ ה
ֹלׁשים ׁשָ נָה!
כְּ בָ ר ְּׁש ִ
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גבורה  /סיליה קסטין
ֲאנִי חוֹתֶ ֶרת
בֵ ין הַ סְּ ִדינִים
וְּ עַ ל ִש ְּרטוֹן הַ ְּּדָאגוֹת
ׁשֵ נָה ְּטרּופָ ה ֶנאֱבֶ קֶ ת
בְּ ַרעַ ׁש הַ מַ סו ִֹקים.
כְּ לִ בִ י "הַ ּגִ בוֹר" נוֹבֵ חַ ,
מֵ עִ יר י ֵָרחַ חָ סֵ ר
ּובֵ יתִ י
כְּ בָ ר ֹלא חוֹף ִמבְּ טַ ִחים.

מנורת חנוכה העשויה פליז וכסף .שופצה כנראה שנית בשנת  .1946מעוטרת במנורת
שבעת קנים ולצידיה אריות ודקלים .בראש המנורה מתנוסס כתר .זוג גפנים ,גפן
משתדרגת,מנורה במרכז .סגסוגת של פליז וכסף .שני סוגי הברגה (ישן וחדש)  8בזיכים
תחתונים-מאוחרים .במנורות פולניות שני בזיכים משני העברים .בתחתית מנורת החנוכה
סמל האומן-סמל הציפור .בזיך הכסף שנרכש עם החנוכיה -לא שייך אליה( .עשוי כסף ,צורה
שונה ולא סימטרית).
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קו האור  /תפארת חקק
הַ ּגִ ָידה לִ י ׁשֶ ָאהֲבָ ה נַפְּ ִׁשי
הֵ יכָן הּוא קַ ו האוֹר
קַ ו הָ ָר ִקיעַ
ָארץ
הַ נִצָ נִים נ ְִּראּו בָ ֶ
עֵ ת הַ ז ִָמיר הִ ּגִ יעַ .
עַ ד ׁשֶ יָפּוחַ הַ יוֹם
וְּ נָסּו הַ צְּ לָלִ ים
נֹ אהַ ב ַאהֲבָ תֵ נּו
לְּ ֹלא מִ לִ ים.
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בסוף כסלו בסוף הסתו  /בלפור חקק

ֲאנִי כוֹתֵ ב מַ ְּדלִ יק נֵרוֹת בִ ירּוׁשָ ַליִם
כָל ִׁשיר הּוא נֵר חָ ָדׁש ְּמאֹ הָ ב
ֲאנִי מוֹסִ יף וְּ ה ֹולְֵך וְּ אֵ ינִי פוֹחֵ ת וְּ ה ֹולְֵך
בְּ סוֹף כִ סְּ לֵו בְּ סוֹף הַ סְּ תָ ו.

כָל ִׁשיר ֲאנִי מַ ְּדלִ יק בְּ ׁשֶ מֶ ן ַזיִת
ׁשֶ הּוא הַ מֻ בְּ חָ ר ׁשֶ בַ ְּשמָ נִים
אוֹת מַ ְּדלִ יקָ ה אוֹת נוֹצֶ צֶ ת כְּ תַ כְּ ִׁשיט
ִׁשיר נִכְּ תַ ב בַ סְּ תָ וׁ ,שָ נִי עִ ם ע ֲָדנִים.

מֶ ׁשֶ ְך זְּ מַ נ ֹו ׁשֶ ל הַ נֵס
תָ לּוי בַ ִמלִ ים ּובְּ ע ֹונַת הַ מָ סִ יק
ֲאנִי כוֹתֵ ב וְּ כוֹתֵ ב ִמן הַ שֶ מֶ ן הַ טוֹב
בְּ סוֹף כִ סְּ לֵו ֲאנִי כוֹתֵ ב ּומַ ְּדלִ יק.

הַ נֵס ִמתְּ ַרחֵ ׁש תָ ִמיד בְּ ׁשֶ קֶ ט ,בִ ְּד ִמי
ִימי.
וַ ֲאנִי כוֹתֵ ב ִמפַ ְך הַ שֶ מֶ ן הַ פְּ נ ִ
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שירת האור והשעון  /הרצל חקק
ַאח ֲֵרי כִ כְּ לוֹתַ ,אח ֲֵרי הַ כֹ ל.
מָ ה .מַ ה ַיעֲשֶ ה ִמי בְּ רּוח ֹו
ח ֹולֵם ִמ ְּׁשכָןּ ,גּופ ֹו
צוֹפֶ ה בְּ אֹפֶ ל הָ ָאבְּ ָּדן.
בְּ הַ ְּׁשכָמָ ה ַזכָה
קָ ם הַ לֵב לִ ְּׁשבִ יל קֶ סֶ ם
לְּ אוֹתָ ּה תְּ ׁשּוקָ ה.
ּוׁשבִ ָירה .יִבָ ְּראו ע ֹולָמוֹת
תַ מָ ה ְּ
בְּ ִמלִ ים ַרכוֹת .בְּ ִׁש ָירה.
יָקּום הַ יְּ קּום ִמפְּ נִימ ֹו לְּ ׁשַ יָרוֹת
חָ צּו ְּּד ָרכִ ים .חוֹלְּ לּו סּופוֹת.
ִינ ְְּּּדדּו שָ פוֹת .כְּ פֶ שַ ע .לְּ ֶרגַע כְּ לוֹת
הַ יָםָּ .דמַ ם .הַ אִ ם אֵ ינִיׁ .שֶ מָ א
ָאבַ ד זִ כְּ ר ֹונִי.
וְּ קַ ְּמתִ י נ ְִּק ָּדש בִ ְּׁשמָ ם.
נ ְִּרחָ ץ ַל ֲחשֹף סוֹדוֹת .בְּ מָ קוֹם ׁשֶ אֵ ינֶנּו.
י ְִּק ַרב וַ ֲאנִי ֹלא אֶ ְּראֶ נּו.
הִ נֵה ְּטבִ יעַ ת אֶ צְּ בָ עוֹת.
כִ כְּ לוֹת .פְּ סִ יעוֹת בַ חוֹלוֹת.
צֹפֶ ן סִ ימָ נִים נ ְִּׁשבָ ִרים .נ ְִּרפָ אִ ים
בְּ צֵ רּופֵ י ִמ ְּק ִרים .כִ כְּ לוֹת וְּ ַאח ֲֵרי.
כָל הַ ַל ְּילָה וְּ הַ בֹקֶ ר אֶ ְּראֶ ה.
וָ אֶ ְּׁשַאב ִׁשבְּ ִרי .וָ אֶ צֹר מֵ חַ יִ ים צ ֳִרי.
נֹ גַּה עַ תִ יק
ִמבֵ ית ִמ ְּד ָרׁש ִמסְּ תו ִֹרי.
ְּׁשעוֹן הַ יְּ קּום לְּ עֶ בְּ ִרי .וְּ חָ צָ ה ׁשַ ח ֲִרית.
ָזהֲרּו ק ֹולוֹת בִ ְּדמָ מָ הׁ .שָ מַ עְּ תִ י
אוֹרוֹת ׁשֶ אִ יׁש ֹלא ׁשָ מַ ע
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אבי נתן בפי מטבעות לשון  /רחלי ברקת
ָאבי נתן בפי מטבעות לשון
מצלצלות וטָ בַ ע בי ה-ע' ו ה-ח' ,
נופלות לתוכי ביִראה
בטביעַ ת עין להכיר בערכָן
בשירתי נחו בִ בריאה חדשה
מטבעות לשון
שירי זהב וכסף
ֵ
בוחנות לֵב וכליות
ִקניין נצחי חרּוט בלב
לא יסּולא בְּ פז
לשפת אבי
מַ ה נכספה נפשי ְּ
עושר מטבְּ עות לשון.
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