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 ִזּקּוֵקי ַאֲהָבה / ֲאִביָבה ּגֹוָלן

 

ֵמי ַהֶחֶסדעֹוד ָיׁשּו ָנה יְּ ֶעדְּ  בּו בְּ

ָחה. ָוָחה ַׁשֲעֵרי ַהִשמְּ חּו ִלרְּ  ִיָפתְּ

ֵטל סֹוֵבב ָבעֹוָלם ַטלְּ ָחן מְּ  ִמבְּ

ִׁשיַרת ַהָים. ָגאֹון, כְּ ַלח צּוָקתֹו בְּ  ִנצְּ

ֹׁשם, ֶלֱאֹזר ֹאֶמץ ַרב  טֹוב ִלנְּ

ִציא ִנחּוִמים. ַהמְּ מֹו ַהֶטַבע, לְּ  כְּ

רוֹ  ָתו ַמִשיר ֲעֵלי ִזכְּ  נֹוָתיוַהסְּ

ַין ַהַחִיים.  ָחָזק ִמֹכל, ֶפֶרץ ַמעְּ

ִני ַזמְּ ָּגִרים םַהָיִמים מְּ  ַפֲעלּוֵלי ֶאתְּ

ֵתר ָפִנים. ֶהסְּ ַשֲחקֹות בְּ  ַמֵסכֹות מְּ

עֹוֵרר ִזּקּוֵקי ַאֲהָבה,  ֵעת לְּ

ָוה. ַרש ַהִתקְּ ָהִאיר ֶאת ִמפְּ  לְּ

  

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 

ה" .אבוקות "הדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי החנוכ

מעטרות את שני צידי גב המנורה. בבסיס המנורה מתחת לבזיכים ישנם 

 ."סמלי מטבעות חשמונאיים ובתווך בתוך מדליון כתוב "בצלאל ירושלם



 / רחל סיידוף טיפות אהבה

 

ִאיִרים  ֵיׁש ָיִמים ֶׁשַהָשַמִים מְּ

גֹוהֹות  ָבאֹור נְּ

ִרים ָטִרים נֹוׁשְּ  ּוִממְּ

ִצי ַהּדֹוֶאֶבת. ֵמַעל ֵמי ַארְּ  ׁשְּ

 ָמה ָרבּו ַרֲחֶמיָך ֵאִלי

ִצי. חֹות ַארְּ ָך ֶאת ָׁשֶמיָך ַעל אֹורְּ ַהִאירְּ  בְּ

הּו ַהִכֶנֶרת ָּגֲאָתה, ָחִלים ָּגבְּ  נְּ

ִבים לְּ ַלבְּ ַבִּדים מְּ  ָשדֹות הֹוִריקּו ַבַמרְּ

 

ִביבֹות ֲעַדִין  ַטַעם ַהלְּ

ָגָרה ֶאת ֵחִכי  מְּ

ִתיָנהַטַעם ָהַאֲהָבה וְּ   ַהנְּ

ָהאֹור עֹוֶלה ַבֲאבּוקֹות  וְּ

טֹות ַלֵזֶכר ַטנֹות רֹוטְּ  קְּ

בּוָרה ִעָלִאית. ֵמי ּגְּ  יְּ

 ָשם ָבֹאֶפק נֹוֲהִרים

נּו ַעט ָׁשַכחְּ  ַהָיִמים ֶׁשִכמְּ

 ַעל ֱהיֹוָתם.

  



 / ציפי שחרור כל בוקר קורה לך נס

 

 סֹוָרג ֶנֱעַקר  -ָכל ֹבֶקר קֹוֶרה ָלְך ֵנס

ִׁשיָמה ֲחלֹום. ַאתְּ ַמנְּ   וְּ

פֹוֵרר -ָכל ֹבֶקר קֹוֶרה ָלְך ֵנס ֵאב ִמתְּ  כְּ

ַאתְּ מַ  ִׁשיָמה ֵלב.וְּ   גְּ

  -ָכל ֹבֶקר קֹוֶרה ָלְך ֵנס

  ִכי ָצֵמאת. 

 ָכל ֹבֶקר קֹוֶרה ָלְך ֵנס

 . תְּ   ִכי ָנַסקְּ

ָתאּות עֹוֶרֶרת ִהׁשְּ   ִכי מְּ

 

ֹבׁש ֶאת ָהָהר   ַאתְּ יֹוֵצאת ִלכְּ

עֹוֶרֶרת  ֵּדַמת ַהֲחֵׁשָכה וִמתְּ  ִמַתרְּ

ֵהָחֵלץ ִמֶכֶלא     ַהִמִלים ַהָיפֹות,  לְּ

ִנֵשאת ֲחָזָקה ִמן ָהֹרַע.   מּוֶאֶרת וְּ

ַנֵצַח.  ַבֶחֶסד ַהמְּ

  

מנית. תושבי ירושלים בימים יה פח שרווחה באימפריה העותעשו מנורת חנוכה

כה פשוטות שניתן ההם לא היו משופעים באמצעים והשתמשו במנורות חנו

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



 / מיקי ניב אהובתי הדליקי

 

לר  אהובתי ,הדליקי את הבויְּ

 אני כבר ברמזור של עפולה.

 ,  ַבהגרלה. 24 -יצאתי ל 

 נפגש בדירתנו הֵריקה .

 

 המלחמה ַבמובלעת הסתיימה...

 לֵאלה שֹלא נשארו בחיים.

 ַחַגי החוֵבש  בהפצצה

 שו וָנפל .ובועז, שחַשף רא

 

שות  ולי, היו שֵתי פגישות מַרגְּ

 עם ַטייס סורי בגוַבה אפס,

 שָחלף והציץ לעיַני,

 ואולי בגלל הכחול , ויתר עַלי.

 

 אני מאד צֵמא לחיים .

 כשאגיע , אוַהב אותְך יותר.

 אַנֵשק את הילדים ואת ההורים

 ואשוב ַלמובלעת, ַלחיילים.

  



 / אבישג ציליג האור שבך

 מקריאה בתיה ברלב

 

 ,ולםכל ישות בעולם מאירה במשהו את הע

 .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

 ...לעשות, אנחנו לא זהיםכי אין מה 

 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.



 ורדה גנזך/  הנרות הללו

 

לּו ַהלְּ  הנרות הללו , יְּ

לּו !!!! -הנרות הללו   ַהלְּ

 זה זמנים ועידנים

 כבר אלֵפי שנים

 אדום , צהוב  ינועו  בָסגול

 רעד  ַשלהבָתםָיהל  אורם  עת ת

  -תַספר   סיפורם 

 גבורות , חוסן   והילה

 ושמן ִמכד התהילה

 ואיך ניצחה האמונה

 מורשת ַעם בתפארתה.

 הנרות הללו  שמונת ימים,

צחים.  אורם ַעֵמנו ,לֶנצח נְּ

לו  הֵנרות הללו, יהלְּ

לו !!!! -הנרות הללו   הלְּ

  



ִחיָמה  / עמית דרבקין חן רּוַח לְּ

 

ָך ֶאת ִספּור ַהַמַכִבים, ַסֶפֶרת לְּ  ֲאִני מְּ

ַמן ָך ָאחֹוָרה ַבזְּ  ָטָסה ִאתְּ

חֹוִקים. חֹוזֹות רְּ  ִלמְּ

 ַאָתה ַמִביט ִבי,

הּוָדה ֵאלֹות ַעל יְּ ׁשֹוֵאל ׁשְּ  וְּ

ַכנֹות אֹותוֹ פָ  ִאירֹות מְּ  ֶניָך ַהמְּ

ַנע.  ַהִּגבֹור ֶׁשֵאינֹו ִנכְּ

 

ַתֶכֶלת ַעל ָפֶניָך ַהָיִפים,  ֲאִני ִמסְּ

עֹוָלם ִנִסים.  ִמי ָאַמר ֶׁשֵאין בְּ

ָך הֹוֶריָך, ׁשּו אֹותְּ  ָנטְּ

ֵאֵבי ָאָדם ֹּדל ִעם זְּ  ִלגְּ

ָך ַעד זֹוב ָּדם. ׁשְּ ַנפְּ עּו בְּ  ֶׁשָפגְּ

ַאָתה ָכל  ָכְך רֹוֶצה, וְּ

ַנֶסה  ָכל ָכְך מְּ

ָוה, ַאֵבד ִתקְּ  ָלֶרַגע ֹלא מְּ

 ַאָתה ַהֶיֶלד 

 ֶׁשתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה.

 

ָך, ִליָקה ִאתְּ  ֲאִני ַמדְּ

 ֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנָֻכה.

קֹול,  ַאָתה קֹוֵרא בְּ

 ַבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה

ַטָנה ָך ַהּקְּ ָידְּ ַגֵשׁש בְּ  מְּ

ָגֵרׁש ֶאת  ַהֹחֶׁשְך מְּ

ָהָרה. ֵצה ַהִמנְּ נֹוֵגַע ָבאֹור ֶׁשִבקְּ  וְּ

 

ָך, ִצּדְּ ַיֶשֶבת לְּ  ֲאִני ִמתְּ

ָך ָכל יֹום ֵמָחָדׁש לֹוֶמֶדת ִממְּ  וְּ

ִחיָמה.  ַמִהי רּוַח לְּ



 שמחה סיאני/  ַמַסע ַהּדֹורֹות ִלירּוָׁשַלִים

 

ִתיַבת ֵתיָמן ֲאִני ּוִבירּו  ָׁשַלִים נֹוַלדְּ

ֵעיַני ֹּלא ָרִאיִתי ָרפֹות בְּ  ֶאת ֲעַׁשן ַהִמשְּ

ֵחפֹות ַלִים יְּ ַרגְּ ָבר בְּ  הֹוַרי ָחצּו ִמדְּ

כּוָׁשם ַעל ֲחמֹוִרים ִויֵדיֶהם ֲחשּופֹות  רְּ

כּוָׁשם ַבֶּדֶרְך סּו ֶאת רְּ ִדים ָחמְּ  ׁשֹודְּ

ַבר ֵעֶרְך  ָתם ָכל ּדְּ ַתחְּ ַאמְּ ַאר בְּ ֹלא ִנׁשְּ  וְּ

ַטַחת ַהִּגיַע ָלָאֶרץ ַהמּובְּ הּו לְּ  ֵהם ָכמְּ

ַקַּדַחת!   אּו ָבּה? ַרק ִצָיה וְּ  ּוָמה ָמצְּ

 

ִבי ַעל ַאַחי ִקרְּ  ַצר ִלי ובֹוֶכה ִלִבי בְּ

ַלי מּוֵדי ֵסֶבל, ָרָעב ּוָמֶות... ַאלְּ  לְּ

לּו ָרפֹות הּובְּ  ֹלא ַכֹצאן ַלֶטַבח ַלִמשְּ

ׁשָ  ֲחמּו ַעל ַנפְּ לּו!ִכי ִאם ִנלְּ ָיכְּ ֹאֶמץ, וְּ  ם בְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִישְּ ִלָבם ָהיּו ִכסּוִפים לְּ  ַּגם בְּ

מֹוֶלֶדת ָאבֹות ֶׁשהֹוִריׁש ָלנּו ָהֵאל   לְּ

ָלאֹות  ֵזי תְּ בּו מְּ ַגנְּ עּועֹות ִהתְּ  וָבֳאִניֹות רְּ

אֹות... גּוָפם ַהָיֵגַע ִמַמרְּ  ָלֵתת ָמנֹוַח לְּ

 

ָהֵעץ ַהָכרּות הֵ  פּו ָׁשִנים וְּ  ֵנץ ָעִליםָחלְּ

ִביָבם ַאֵחינּו ָהעֹוִלים עּו סְּ אֹור ָּגדֹול ָזרְּ  וְּ

ָׁשה  ָבִרית ָיֹרק ָלבְּ ָרֵאל ַהִמדְּ  ֶאֶרץ ִישְּ

ֻּדָשה! ָמּה ִבקְּ אּו ׁשְּ ָרֵאל ָנשְּ ִהלֹות ִישְּ  ּוקְּ

  



 כרמית רינצלר  / עם כתם של אור וכתם של עלה

 

ִתי דּוִתי, ֶאת ִׁשיַרי ָכַתבְּ ַילְּ  בְּ

 ִעם ֶכֶתם ֶׁשל אֹור

ֶכֶתם ֶׁשל ָעֶלה.  וְּ

ִתי,  ֵמעֹוָלם ֹלא ָיַדעְּ

אֹורֹות ָלִלים וְּ  יֹום ָיבֹוא צְּ

ִׁשיָר   ִתי ָהרֹוֶעֶמתבְּ

ָגׁשֹות, ָקפֹות ָהרְּ כּו ַהַהׁשְּ  ַיַהפְּ

אֹורֹות ַזֲהרּוִרִיים  ַלֲאִויר ָצלּול, לְּ

ַוות ֶהָעִלים  ֵבין ַעלְּ

טּוֵלי ֵצל ָתִמים נְּ ִלכְּ  וְּ

 

ִהֵנה, ָבא ָהֶרַגע ַהָּגדֹול  וְּ

ִׁשיַרי ַּגם ֵהם ַרש וְּ  עֹוָלם ָחָדׁש ִנפְּ

ֹאֶׁשר אֹור, בְּ פּו בְּ טְּ  ִנׁשְּ

  ה ֵמָחָדׁש, ָטֳהָרה!ְך ָבֶהם ַרֲחצָ נֹוסֵ 

  

צל "א מנית.ה עשוייה פח שרווחה באמפריה העותמנורת חנוכ

"עמך" היתה החנוכיה עשויה פח שכל יחידה עשויה בצורת פח 

 (17ם עירי עמ' -עתיק למאור" )אברהם שושן י



 מוסיפה והולכת / אורית קלופשטוק 

 

ָכל יֹום  ִיי בְּ  ֶׁשִתהְּ

הֹוֶלֶכת.   מֹוִסיָפה וְּ

ַכֶסה ֶאת ָהִעיר, ֶשֶעֶרב יְּ  ּוֹכְּ

ִיי ִנֶצֶתת.  ִתהְּ

 אֹור כֹוָכב ֶׁשָבְך 

ִעיד ָׁשַמִים ֲאֵפִלים,  ַירְּ

ִיי ֲהפּוגָ  ָוה ַאתְּ ִתהְּ  ה ֶׁשל ַאדְּ

ַמִים ּגֹוֲעִׁשים.  בְּ

 ַאְך 

ֵלילֹות ַחַיִיְך  ֹחֶׁשְך בְּ  ֵמֹחֶׁשְך לְּ

ֵדָלה. ִיי הֹוֶלֶכת ּוגְּ  ִתהְּ

 ִמִניצֹוץ ֶׁשָבְך ָתִאיִרי ֶּדֶרְך, 

קּו ֶאל ָהֲאֵפָלה. מְּ ָלִלים ַיחְּ  צְּ

 ֲהִיי ּדֹוֶלֶקת 

ֶלה ֶרֶגל ִמן ַהשּוק.  ַעד ֶשִתכְּ

הֶ  ַדֶבֶקת, ֲהִיי ַׁשלְּ  ֶבת מְּ

ַחלֹוֵנְך. ָּדֶפֶקת ֶאל ַהחּוץ מְּ  ִמתְּ

 ַכְך 

ִיי ֵנס,  ִתהְּ

ֵעָרה.  ַכְך ָתִמיד ִתָמֵׁשְך ָבְך בְּ

הֹוֶלֶכת ִיי מֹוִסיָפה וְּ  ֶׁשִתהְּ

ִיי ַכֶלָהָבה.  ֶׁשִתהְּ

 

 

  



רא / ֲחנּוָכה ָרה ָספְּ  ִׁשפְּ

                                                 

 ן ָנחֹות ָׁשלֹוׁש ָחנּוִכיֹותַעל ַהַחלוֹ 

ֹמאל ַעל ָידוֹ  ָלה ִמשְּ ַמעְּ ַׁשָמש לְּ  בְּ

ֶׁשֶמן ַזִית ֵלאֹות בְּ  כֹוִסיֹות מְּ

ֶזל ִפיַסת ַברְּ ִתיל ַהָלחּוץ בְּ תֹוָכן פְּ  ּובְּ

 

כּוָלם אֹות לְּ ַצע ַהֶחֶדר ִכסְּ ֶאמְּ  בְּ

ִריף ֶׁשל ָבח ֵריַח ַמטְּ  ִמן ַהִמטְּ

טּוָּגנוֹ  ִביבֹות מְּ  ת ִמַתפּוֵחי ֲאָדָמהלְּ

ָרָאה ַרָבה. ַהׁשְּ ָנה ִאָמא בְּ  אֹוָתם ִטיּגְּ

 

ָחה ִשמְּ ַנס ֶאל ַהֶחֶדר בְּ  ַאָבא ִנכְּ

ֹמאל רּוִרים ַבשְּ ַגפְּ ָמִנית וְּ ָידֹו ַהיְּ  ֵנר בְּ

ֶׁשֶהֱחִיינּו ָׁשנּו וְּ ָבֵרְך ֲאֶׁשר ִקדְּ  מְּ

ִצים ַבִשיר ָמעֹוז צּור ָאז ֻכוָלם פֹורְּ  וְּ

ִטיכֹון מ ר ד כ י.ָבַא רֹוסְּ  קְּ

 

ִביבֹות ָיָדּה ַמָּגׁש ִעם ַהלְּ ֶנֶסת בְּ  ִאָמא ִנכְּ

ָיָדּה. ִהיא ִניֶּגֶׁשת ֶאל ַאָבא לֹוִחיֹות בְּ  ּוצְּ

ָאז ֶאת ַהַמָּגׁש לֹוִחית וְּ  ַמִּגיָׁשה צְּ

ִניִעים ֶאת ָהֹראׁש ִעם ָהַאף נּו מְּ  ֲאַנחְּ

ַחִכי ָלא ֶׁשמְּ  ם ֶׁשַיִּגיַע.ַאֲחֵרי ָהֵריַח ַהִנפְּ

 

ִביָבה ַהֶנֱהֶדֶרת ָבִאים ַהִשיִרים ַאַחר ַהלְּ  לְּ

 ֲחִצי ָׁשָעה ֵאין ִאיׁש עֹוֶשה ֲעבֹוָדה

ֶאת ַהָיד מֹוִׁשיִטים. ֵמִחים וְּ  כּוָלם צֹוֲהִלים ּושְּ

עֹוֶלה הֹוֵלְך וְּ ִנִיים וְּ ִליק ֵנרֹות ׁשְּ ֶׁשַנדְּ  ָמָחר כְּ

מֹוָנה  יֹום יֹום ַעד ׁשְּ

קוֹ  תּוָקה.ִנרְּ ִביָבה ַחָמה ּומְּ ָנִׁשיר ִעם לְּ  ד וְּ

  



 / תֹות הרמס סאטורי ָמעּוף

 

ָׁשַמִים ֵני ִׁשיָרה. ֲאָדָמה וְּ  ִלפְּ

ֵני ִצפֹור ּוַבִית: ִלפְּ ֵעץ וְּ  וְּ

 ֵבית ַהָּקֶפה

רּוִתית ִעילּות ִספְּ ֶעֶצם: פְּ  )בְּ

ִתי ִחיּוִנית(.  ִבלְּ

 

ָכל עֹוָנה: ֹלא ַקִיץ ַהִשיר ִׁשיר לְּ  : ֹלא ֹחֶרף:וְּ

ָרא ַלֶּדֶגל: ֵנס  ָכל ֵסֶפר ִנקְּ

 ָתפּור אֹוִתיֹות ָאָבק ָוֶגֶׁשם:

ַגם ַהתֹוֵפר ָמָרה ֹכה: ֱאנֹוׁש ֹלא ָאָדם  וְּ

 

 הּוא:

 ֹלא ִצפֹור ּוַוַּדאי

 ֶׁשֵאיֶננּו ָרֵעב.

  

מנורת חנוכה מלבנית בעלת מסגרת מתכת וצלעות 

עשויות זכוכית. מנורת החנוכה היא אלתור למנורת 

חנוכה "ירושלמית". מנורה זו עשויה מקופסת שהכילה 

על תקרת המנורה כתוב "הטובות סיגריות למכירה. 

 ."סיגריות פילטר

 



 ין לו נר"כנר חברו, ואין איש שא צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו"

 הרב קוק

 

 אור פנס / תמר מחלין

 

ָכָבה, ַלק וְּ  אֹור ָפָנס ִנדְּ

תֹוְך ַהֲחֵׁשָכה. ֵטט ָזִויֹות בְּ ַשרְּ  מְּ

 ַאָתה פֹוֵקַח ֵעיַנִים,

ַרד. ֶנחְּ ָך וְּ ִביבְּ  ַמִביט סְּ

ָקם ֵמָחָדׁש,  ַאָתה צֹוֵנַח וְּ

סּוָמא, ַגֵשׁש כְּ  מְּ

ֵהָאֵחז, ָמה לְּ ַחֵפש בְּ  מְּ

ַחֵפש  נֹוָאׁשֹות  מְּ

ָהִניחַ   ֵהיָכן לְּ

לֹות. ַלִים כֹוׁשְּ  ַרגְּ

 

ֶפַתע,   ּולְּ

ָך, תֹוכְּ ַלק בְּ  אֹור ָפָנס ִנדְּ

ָך, ָך ֶנֱעַמד, זֹוֵקף קֹוָמתְּ  ִהנְּ

ָפעֹוט, ַדֶּדה כְּ  מְּ

ִחיל ָלֶלֶכת   ַמתְּ

ֵאה ֵאיֶזה ֶפֶלא!  ּורְּ

ֵהב ּוֵמִאיר  ַהבְּ ָך מְּ  אֹורְּ

 ָפָנִסים ֲאֵחִרים,

ֵמִהים ֻכלָ   םכְּ

ַמַּגע.  לְּ

 

 

 

 

 

 



 / הדסה מור הנהרה שבקצה המנהרה

 

פרץ של ִשנאה  כובו כל האורות,  בְּ

חות,   ברגל  ַגסה של אֹויב נּותצּו  המזבְּ

 פסלים  הוצבו בכל המבואות

 בידיים מגוָאלות. והמקדש טּומא

 והנה, לא רק בחנוכה,   גם בכל עת צרה,

 מתגלגל  לִפתחנו  ַכד שמן   עגלגל

 שהפך להיות סמל לגבורה,

הרה בקצה הִמנהרה  מפיץ אור ונְּ

 ומותיר בלֵבנו  את התקווה,

 שאחרי כל גל של פורענות  פרועה,

 בין אם מלחמה ובין אם מגיפה,

 מונה.תיָשאר טמונה  ברוחנו לַעד האֱ 

 

 עד מֵהרה  יתגלגל למרגלותינו  הַכד,

 ִבשמניו יודלקו  שוב האורות   ַבמנורה

 ִויַבשרו לנו  בקול  תרועה רמה, 

עת  הגאולה.  על בואה של  שְּ

  



 מלחמות ישראל / יהודה ניסן
 

מּול ִתגְּ מּול וְּ  ּגְּ

ַמד ֶלַקחֹבא  ּו ִנלְּ

לֹונֹות  ִמֹכל ַהִכׁשְּ

מּול ֻעלֹות ַהַתגְּ  ִמפְּ

מּול  ֶׁשָלנּו ֹלא ֵהִביאּו ּגְּ
 

פּו ָלנּו ֲחָלִלים ָרִבים  נֹוסְּ

ָנִכים ָפחֹות ֲהרּוסֹות וְּ  ִמׁשְּ

 ֹבאּו ֹלא ַנֲהֹפְך ֲאסֹונֹות

ָלחֹות ַהצְּ בּוָרה וְּ ִׁשיֵרי ּגְּ  לְּ
 

ָצעִ  ָּגֵאה ִבִמבְּ  יםֹלא ִנתְּ

 ֵהִביאּו ַלֲחָלִלים ָרִביםׁשֶ 

ִדידּוִתית ִמָטעּויֹות  ֵאׁש יְּ

לֹונֹות ַּגם ֲאסֹונֹות  ִכׁשְּ
 

ָמת ּדָנה  ִמַּקדְּ

ָליֹות ַאׁשְּ  ָאנּו בְּ

בּוָרה  ַעל ִספּוֵרי ּגְּ

גּויֹות ָלטֹות ׁשְּ  ֵמַהחְּ
 

ַרב ֵביֵתנּו  ַפֲעַמִים ֶנחְּ

לינּו ֵצנּו הּוגְּ  ּוֵמַארְּ

ָחָמה ֵבינֵ  ֶׁשל ַהִמלְּ  ינּובְּ

ָקִחים  ָאז בֹואּו ָנִפיק לְּ

ָטִחים. חֹוף ִמבְּ ַנִּגיַע לְּ  וְּ

 
ִקיפּו ֵבנּו אֹוָתנּו ַיתְּ  ֵאם אֹויְּ

ֹבׁש  ֹלא ֵנֵצא אֹוָתם ִלכְּ

ֶאה ָלֶהם ֶאת כֹוֵחנּו  ִנרְּ

ֹתׁש.  ֵחנּו אֹוָתם ִנכְּ  ּוִמִשטְּ

  



 קרב היצרים / נורית צדרבוים

 

 ִמיהּו  ִּגבֹור?

ָצִרים  ַרב ַהיְּ ַתׁש ִבקְּ  נֹוֵצר ֵיֶצר ֶׁשִנכְּ

ָיּה ַהנֹוֶתֶרת ֶחצְּ  ִנַטׁש ֵבין ַתֲאָותֹו לְּ

ֹכֶבד ָיד עֹוֶפֶרת  מּוָצה בְּ  ֲאצּוָרה קְּ

 ֶצרכֹוֵבׁש ֶאת ֶאֶרץ ַהיֵ 

ֵני ָלאו  עֹוֵרם ָּגֵדר ַאבְּ

ָׁשו  יֹון ָהַעכְּ  ַחף ִמִפתְּ

 הֹוֵדף ֹכחֹות ַהֶהֶרס 

 ֵמִניף ֶאת ֵנס ָהִאפּוק

ַנת ַהִספּוק  ֶעדְּ  מֹוֵחל לְּ

תֹונֹות  ַרב ָהֶעׁשְּ ַנֵצַח ָהלּום ִמּקְּ  חֹוֵזר ִכמְּ

לּוָכה ַעל ַּגב ָהִעתֹונּות  ָרכּוב ַבֲהַדר מְּ

 ַהֶזהּו ִּגבֹור?

  

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



 / הדסה באו נס הניסים

 

 אבא'לה ואמא'לה

 בדיחה ָתמיד סיפרתם שֵנס חנוכה זה פשוט

 לעומת כל הניסים שקרו לכם בשֹואה.

 

 אך אתם אף פעם לא סיַפרתם

 שִהצלתם אלֵפי יהודים

 כי אתם מאד צנועים.

 אבל אחרי ֶששמענו מאחרים

 ֵהבנו שאתם הגיבורים.

 

 אתם יודעים מה?

 אתם ֵנס הניסים!

 ֶאתכם כל כך אוהבים ּומתגעגעים.

  



רֹוץ ַהחּוָצה  / אדלינה קליין ִניָצִנים, כֹוַחם ָרב ִלפְּ

 

ַרַחת מּוָזָרה  ִתפְּ עּו בְּ  ִניָצִנים ָבקְּ

ִזפּות  ִביׁש סֹוֵאן ָמרּוַח בְּ  ַעל כְּ

סֹות ָקל רֹומְּ ֵבדֹות ִמׁשְּ ַּגֵלי ַמָשִאיֹות כְּ  ַּגלְּ

ַכן  ַדרְּ ֶרה בְּ ֹלא ַמֲעצֹור ָכל ַהִנקְּ  בְּ

 

ַרחַ ַאְך תִ  ָעהפְּ  ת ַהִניָצִנים ֶׁשַבקְּ

ִהָכַנע                  ַסֶרֶבת לְּ  מְּ

ֻרִּקים קּוֵפי ָעִלים יְּ ִדים זְּ  עֹומְּ

ָכמֹות ִדים ַבֻמסְּ  ּומֹורְּ

בּוָרה ַהֵבינִעירֹוִנית  ַהַתחְּ

 ֶנֶגד ָכל ַהִסכּוִנים.

  

ימת לישראל מנורת חנוכה עשויה מקופת קרן קי

שהתקלקלה ומחלקי צינורות מתכת. בתקופות 

מחסור נהגו לעשות שימוש חוזר בכלים שהתבלו 

והוצאו מהשימוש. מנורת חנוכה זו היא דוגמא 

 .לכך



 / צלילה באו נס חנוכה

 

 אבי וָאחיו בתחילת המלחמה

 הוסתרו אצל איָכר בעיירה קטנה

 לפתע קיבלו הודעה דחופה

 -לעזור להוריהם לקראת עזיבה

 כי לגטו מגורשים הם בֶבהלה.

 ַבסתר ָעזרו ַלמשפחה

פחד וַעצבות איומה   בְּ

 

 באישון לילה חייבים היו לחזור לעיירה

 ת ֵבית האיָכר לא מצאו בעלטהאך אֶ 

 פתאם שני נרות דולקים נראו בחשיכה.

 "אני חושב שהלילה זה נר ראשון של חנוכה"

 אבינו לָאחיו ָאמר בתקווה.

 יהודים לֶבטח ֹפה גרים 

 והם אותנו יצילו מהגרמנים

 

תה הפתעתם  מה רבה היְּ

 כאשר ֶאת הדלת ָפתח ַמציָלם.

 החלון "ִהשארתי עבורֶכם שני נרות על

די שִתמצאו את הדרך בִבָטחון"  כְּ

 

 מה אתם חושבים על מה שקרה?

 האם היה זה נס חנוכה?

  



 הלוואי / עדנה ויג 

  

ַרֵחׁש ֵנס ַוואי ֶׁשִיתְּ  ַהלְּ

ָּדר. ִיָמֵצא ֶנעְּ  וְּ

ֶדֶלת ַהַבִית ִיָכֵנס,  הּוא בְּ

ר הֹוָריו ׁשּוב ֹיאמְּ ָּדר!"וְּ  ּו: "ֶנהְּ

  

ָּדר" ָבאֹות ַעִי"ן ַלל ֶׁשֵיׁש "ֶנעְּ  ִבגְּ

ֵבית ַהֵסֶפר ִׁשיַמת ַהֶהָערֹות בְּ עּו ִברְּ  ָקבְּ

ָּדר" ָבאֹות ֵה"א.  ֶׁשֹּלא לֹוַמר "ֶנהְּ

  

ַעִין ֵאהּו ׁשּוב ַעִין בְּ ֶׁשִנרְּ  ַאְך כְּ

ֹכל ֶפה,  נּוַכל לֹוַמר בְּ

ָּדר,  ֶׁשהּוא ָאֵכן ֶנהְּ

ַגם ָיֶפה.הּוא ָאָד  ָלא וְּ  ם ִנפְּ

  

ַהר ִיזְּ ָכל ַהַבִית ָיִאיר וְּ  וְּ

ָלה. ַגם ַבַליְּ  ַביֹום וְּ

ַהֵלילֹות ֶנֶגד ַהָיִמים וְּ  כְּ

 ֶׁשָהיּו ֲחׁשּוִכים

ָהֶעֶצב ָבם ָשַרר,  וְּ

  

ָהלֹות, ַמע ִמצְּ ָׁשיו ִנׁשְּ  ַעכְּ

ִריקּוִדים,  ִׁשיִרים וְּ

ָּדר  ָּדר, ֶׁשָהָיה ֶנעְּ  –ִכי ַהֶנהְּ

 ֵלינּו ָחַזר !אֵ 

  



 / שולמית חוה הלוי  בתוכי

 

ָעָרה ֶׁשל ֶׁשֶמׁש מֹו סְּ  כְּ

ֹסוִפי ָטל ָהֵאינְּ ִריסְּ ָחֵבי ַהּקְּ ֶמרְּ  בְּ

ִמיכּות, ֲאִני מּוֶבֶלת  ֲאִני ֹשוָחה ַבסְּ

ֵאיִני ֻאֶכֶלת ִריכּות, ֲאִני ֶנֱאֶכֶלת וְּ  ֶיׁש ִבי ּדְּ

ִתי ֲעֵליֶהם ֹאות ֶׁשֹכה ָחַלמְּ  ֵאיִני ַמִביָטה ַבַמרְּ

ת ֵהם בְּ ַהֶלֶכת ַעלֵעיַני ֲעצּומֹות וְּ  ֹוִכי, ֲאִני מְּ

ֹדָׁשיו ָין ֲהלּום קְּ מֹו ַצלְּ ֻכֶּוֶצת כְּ ַכי, מְּ  ִברְּ

ָחָלל ָרחֹוק ָכל ָכְך ָׁשו בְּ  ֲאָבל ֲאִני ַעכְּ

 אֹורֹוָרה בֹוֵרָאִליס בֹוֵראת צּורֹות

ֵעיַני ַהֲעצּומֹות  ַוֲאִני רֹוָאה ֹאָתן בְּ

פּוְך  ַהּקֹור ֶנֱעַלם, ֶהָחָלל ָהַפְך לְּ

יָֻסר ָנחַהּג  ּוף ַהּדֹוֵאב, ַהמְּ

 ֵאינֹו ֶנֱאָנח, ָאֵכן, הּוא מּוָבל

ַדֵבר ֵאַלי, מֹוִׁשיט  ָהאֹור מְּ

הֹוָרה רֹועֹות ֶׁשל נְּ  ֵאַלי זְּ

ָרב ִלי קְּ ַרב ֵאָליו בְּ  ֶאקְּ

ִׁשי טֹוָבה ָעַלי  ַנפְּ

ָׁשו, טֹוָבה.  ַעכְּ

  



 ַעל ַהִנִסים / יפה לורנצי 

 

ָלאֹות ַעל ַהִנפְּ  ַעל ַהִנִסים וְּ

 -ָכְך ַחִיים ָאנּו ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות 

ֹעה  ִמֹמֶׁשה ַרֵבנּו ֶׁשִהִציל אֹוָתנּו ִמיֵדי ַפרְּ

דֹות.ֶׁשָרָצה לְּ  הּוִדי ִלרְּ ִמיֵדנּו ּוָבַעם ַהיְּ  ַהׁשְּ

רּוָחִני ָמד ִפיִזי וְּ הּוָדה ַהַמַכִבי ִהִציָלנּו ִמׁשְּ  יְּ

ָוִני.  ִטיֹוכּוס ַהיְּ  ִמיֵדי ַאנְּ

ַעִטים מּול ַרִבים  חֹוֵננּו מְּ  ֶאת ִנצְּ

ָחה,  ִשמְּ ִרבּוי אֹור וְּ ַחג ַהֲחנָֻכה, בְּ ִגים ָאנּו בְּ  חֹוגְּ

מֹוָנה ָיִמים ֵנרֹות ַמדְּ   ִליִקים ׁשְּ

ִליִקים, ָכל יֹום ֵנר נֹוַסף ַמדְּ  בְּ

 ָכְך ֶאת ַהִנָצחֹון ָאנּו ַמֲאִדיִרים.

הּוִדים פּוִרים ָנַפל ַהפּור ֶאת ַהיְּ  בְּ

ֵני ָהֲאָדָמה, ִחיד ֵמַעל פְּ ַהכְּ  לְּ

ֵזָרה נֹוָרָאה ַוֲאיָֻמה,   ּגְּ

ֲעַצת ֶנֱאָמנֹו  ֵורֹוׁש בְּ  ָהָמן ָהָרָׁשע,ֶׁשָּגַזר ַאֲחׁשְּ

ָלָכה ָכל ַהַממְּ ִריז ָעֶליָה בְּ ַהכְּ ַנֵּדב לְּ  ֶׁשִהתְּ

ֵזָרה. ַבֵצַע ֶאת ַהּגְּ  ּולְּ

ָרעֹות, ָיה, פְּ ִויִזיצְּ קְּ נּו ִאינְּ ֶמֶׁשְך ָכל ַהּדֹורֹות ָעַברְּ  בְּ

עֹוד...     ִטיֵׁשִמיֹות וְּ ֻליֹות ַאנְּ ַנכְּ רֹוִמים, ִהתְּ  פֹוגְּ

לֵ  נּו ֵמֶאבְּ נּו ַאְך ָתִמיד ַקמְּ אֹוַׁשׁשְּ ִהתְּ  -נּו וְּ

ָלאֹות ַלִנפְּ  הֹודֹות ַלִנִסים וְּ

 .ֶׁשָעָשה ָלנּו ֶאלֹוֵקינּו

  



 ה ענבר/ רינ השקפת עולם

 

 אמר הנר: אחי הסביבון מסתובב והולך

 וסובב סביב עצמו, 

 עד שהוא נופל.

 אמר הסביבון: אחי הנר כבול כל חייו לֶאָחיו 

רף.  ובסופו של יום נשְּ

 ענה הסביבון: אני נופל בסוף, אבל נהנה מהדרְך.

 

את חיי.  ענה הנר: להיות מחוָבר ובוער, זו משְּ

  

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

ָבִסי/ ׁשֹוַׁשנָ  אֹור  ה ַקרְּ

 

ָהאֹור הּוא אֹור  וְּ

ַהֹחֶׁשְך הּוא ֹחֶׁשְך,  וְּ

ַווִנים ָרִעים,   ַהיְּ

ַכִבים ֲהִכי טֹוִבים.  ַהמְּ

 

ַלִיְך ַרגְּ  ָאתְּ רֹוַקַעת בְּ

 "סּוָרה ֹחֶׁשְך!" , 

ַנֲעֵלי ַהֻבָבה ָׁשַלְך ָגֶרֶׁשת בְּ  מְּ

 ֶאת ַהֹחֶׁשְך ַהָּגדֹול. 

 

ׁש מֹו ִלרְּ  ּוֵתְך ַהטֹוב ַמֲעִמיד ַעצְּ

ֻסָּדר ָלְך ָהעֹוָלם ָבִהיר ּומְּ  וְּ

ַטִנים, אֹות ַהָּגן ַהּקְּ ַּגל ִכסְּ ַמעְּ  בְּ

דּוִרים ָפִרים ַהסְּ ַמַּדֵפי ַהסְּ  בְּ

ָחִקים, ִפנֹות ַהִמשְּ  ּובְּ

ֶרה  ׁשּום ִמקְּ  ּובְּ

ִתיַע,  ַהפְּ  ֵאין ֹחֶׁשְך לְּ

ֶרה.   ֶאת ָידֹו ֶׁשל ַהִמקְּ

 

 

 

 

ַעט ַאָבא ֶׁשל נָ   ָדבעֹוד מְּ

ַיהּו ַהָזֵקן, ָמִתיתְּ ֶיה לְּ  ִיהְּ

ָרה  ִביֵלְך ֵמַהִתקְּ יֹוִריד ִבׁשְּ  וְּ

ָתעֹות ֻכָלן.  ִביבֹון ַהַהפְּ  ֶאת סְּ

ָפַתִיְך ִתיקּות שְּ ׁשּו ִבמְּ ּגְּ ִקי ַחג ִיפְּ  ִמָמתְּ

ַקע,  ֶיה ָכאֹור ֶׁשִיבְּ ֹלא ִיהְּ  וְּ

 ָסִמיְך ֵמֵעיַנִיְך. 

 

ֵעיָני ַהִניַחרֹות ַאִביט בָ   ְך:בְּ

ָהִכיל?  ַכָמה אֹור ָיכֹול ָאָדם לְּ

 

ֵאין ִאיׁש ָבעֹוָלם,  וְּ

 ַּגם ֹלא ֶזה ַהיֹוֵדעַ 

רּום ָהאֹור,  ֶאת ַּדּקּותֹו ֶׁשל קְּ

ֶזה ָהֶרַגע ִחיׁש בְּ  ֲאֶׁשר ַיכְּ

 ִכי ָלאֹור ֵיׁש ָטַעם 

הּוא ָמתֹוק ִמֹכל ָמתֹוק.  וְּ

 

ִתיקּות ֹכר ָלְך ֵאת ַהמְּ  ֲאִני רֹוָצה ִלזְּ

ִהירּות. אֲ  ַׁשֵמר ָבְך ֵאת ַהבְּ ִני רֹוָצה לְּ

 



 

 58-002-207-7מס' עמותה          ))ע.ר.

 02-6276319 טל. ,02-6284636 טלפקס. ,91016ירושלים    1604.ד.  ת ,97500 , הרובע היהודי, ירושלים 6רח' אור החיים 
Or Hachaim st., Jewish Quarter, Old City, Jerusalem 97500. P.O.Box. 1604, Jerusalem 91016. Tel/fax. 02-6284636, Tel. 02-6276319 

E.mail: museumoy@zahav.net.il , Website: www.oyc.co.il 

 / יעל קסוטו שרון מדור לדור
 

נֹות ּדֹור ֵפי ׁשְּ  ִנֶצֶבת ָלּה ַאלְּ

 ִמיָצה, ֵּגָאה, נֹוֶׁשֶקת ָבאֹור,אַ 

 זֹוֶכֶרת ִנָצחֹון ַהטֹוב ַעל ָהֶרַׁשע

נּו ֵמאֹוֵיב, ֵמִזיד ּוֶפַׁשע.  ֵכיַצד ִנַצלְּ
 

ִקים ֵנרֹוֶתיהָ  מֹוָנה ָיִמים ּדֹולְּ  ׁשְּ

מּוִנים ֵבין ָקניַה, ָוה טְּ ִתקְּ ָמה וְּ  עוצְּ

ַעמּוד ָהֵאׁש הֹוֵלם בחשיכה  וְּ

ֹכח ָאנָ  ִריס בְּ ׁשּוָעהִמתְּ  א "ָמֹעז ֹצר יְּ
 

דֹות ַהַזִית  ַהֵנר ַהָיֹרק ִנָשא ִכשְּ

חּומֹו ֶׁשל ַהַבִית. ִריָחה ּוְּ  ָעטּוף ֵריַח פְּ

לּולֹות ֵעיַנִיְך צְּ  ַהֵנר ַהָכֹחל כְּ

ִהיבֹות. ִריחֹות ַמרְּ ִקיעֹות ּוזְּ  ַעל ֶרַקע ׁשְּ
 

ֵאׁש ַחָמה  וִהֵנה ַהָכֹתם צֹוֵרב כְּ

ַהחּום נֹוטֵ   ף ֲאָדָמה חרושה.וְּ

ירח מאיר בעּוָגה,  ַהֵנר ַהָצֹהב כְּ

ּגּועַ  ָהָאֹפר ַּגעְּ ֻׁשָּגע.-וְּ ָרה בֹהֶווה מְּ  ִׁשּגְּ
 

ִהיג, עֹוֵמד לֹו ָבָדד  ַהַשָמׁש ַמנְּ

 כֹוֵרַע ֵמֹעֶמס ַמָשא ַעל ַהַּגב.

ָשֶדה ָּדִמים ַבָשָרב  ַהֵנר ָהָאֹדם כְּ

ֻדשָ  ִביָנהוהלבן ָעטּוף ַטִלית קְּ  ה ַמלְּ

ִדיָנה. ָמֵגן ַהמְּ לּו, בְּ  ֶמַבכֱה ִּגבֹוָריו ֶׁשָנפְּ
 

 פזמון:

ָלא ָבאֹוָרה דֹוָתיו ִנמְּ  ַהֵלב, ַעד ּגְּ

ָלה. ֶחמְּ ׁשוָרה ִאֶלֶמת ֶׁשל ֵנס וְּ ַחֵבק בְּ  מְּ

ֵעדּות ַחָיה ָבָעיו כְּ  ָכל ֵנר בָׁשָלל צְּ

ֶיה ּוָמה ֶׁשָהָיה.  ָלָמה ֶׁשעֹוד ִיהְּ

ִפָלה ַלָשלֹוםִנצָ  ֶאָחד בתְּ  ִבים כְּ

ִׁשיְך ַּגם ַלֲחלֹום.  ַהמְּ ִׁשים, לְּ ַהגְּ  ָלַעד לְּ

mailto:museumoy@zahav.net.il
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אֹור ָּגדֹול   ינה עתירפנ /ֵמאֹור  ָקָטן לְּ

 

אֹוֵמר תֹוֵבב  ִהֵלל ַהָזֵקן וְּ חֹוב ִהֵלל  ִמסְּ  ִברְּ

אֹור  ָקָטן  ִחיִלים בְּ  ֵנרֹות ֲחנּוָכה  ָאנּו ַמתְּ

אֹור ָּגדֹול ִכים לְּ הֹופְּ  וְּ

   

 ּדֹור ַאַחר ּדֹור,  כֹוֵבׁש ַאַחר כֹוֵבׁש

ָתָנה ַמת  ָהִעיר  ֹלא ִמׁשְּ  ִנׁשְּ

דּוָשה ִׁשיָבה ַלקְּ  ֲאִני ַמקְּ

 

ִקיָפה ַעל ֶהָהמֹון ָהאֹוֵפף ּוַמִּקיף  ַמׁשְּ

ִפיָלה ִגיָנה ִׁשיָרה  ּותְּ  ַמֲאִזיָנה ִלנְּ

 ַמִביָטה  ַלֵנרֹות ַבַחלֹונֹות

 

ָאָדם ַהצֹוֶפה    ַעל ַהַחִיים ִּגיָׁשה כְּ  ַמרְּ

מֹוַנת ַהֵנרֹות  ַפֶלֶלת ֶׁשֵנס ׁשְּ  ִמתְּ

ִׁשיְך ַלֲעטֹוף אֹוָתנּו  ַימְּ

ֵרי ִדבְּ אֹור ָּגדֹול.  ּוכְּ  ִהֵלל ַהָזֵקן,  ַנֲהפֹוְך לְּ
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ָקִהיר  / עדה אהרוני ֵנס ֲחנוָכה בְּ

 

 ֶעֶרב ֲחנָֻכהבְּ 

ִהסּוס־ ָמה  ֲאִני עֹוָלה בְּ

ֵרגֹות ֵביִתי  ַמדְּ  בְּ

ִרי  ֵמֲעָבִרי ָהָרחֹוק ַהִמצְּ

ִריר  ִכַכר ֶאל ַתחְּ  בְּ

ָקִהיר  בְּ

ָׁשָנה, ֹלִׁשים ָׁשָנה, כְּ ַאַחר ׁשְּ  לְּ

ֶצֶלת  ַצלְּ ָיד רֹוֶעֶדת ֲאִני מְּ  בְּ

ַפֲעמֹון ַהַבִית ֶׁשָהָיה ֶׁשִלי   בְּ

ִרי  ֵמֲעָבִרי ָהָרחֹוק ַהִמצְּ

ִריר  ִכַכר ֶאל ַתחְּ  בְּ

ָקִהיר  בְּ
 

ִחיּוְך ָעֹגל ִנֶצֶבת מּוִלי   –ִאָשה בְּ

 ַמה? ֲחִייֶתם ַבַבִית ַהֶזה 

ֹלִׁשים ָׁשָנה? ֵני ׁשְּ  ִלפְּ

ָלן  ַסהְּ ָלן וְּ סּו, ַאהְּ  –ִהָכנְּ

ַבר־ָמה  ׁשֹוֶמֶרת ֲאִני ָלֶכם ּדְּ

ֹלִׁשים  ׁשָ  ָבר ׁשְּ  ָנה!כְּ

 

 

 

בּוָסה   ֲאִני לֹוֶגֶמת ָּקֶפה ּוַבסְּ

רֹונֹות  בּולים ִזכְּ  טְּ

ָרִתי חּוט ִׁשדְּ ִמים בְּ  הזֹורְּ

ִרי  ֵמֲעָבִרי ָהָרחֹוק ַהִמצְּ
 

ֵעָנב ׁשֹוֵמר סֹוד, ִחיּוָכּה ֶהָעֹגל כְּ  בְּ

ָחן   ַמִניָחה ֵסט מֹוִניָרה ַעל ַהֻשלְּ

ָלָבן  ֲחִביָלה ֲעטּוָפה בְּ

ַאט  ַאט־לְּ  -פֹוַתַחת  ּולְּ

 ֵנס ֲחנָֻכה! 

ֵדי ָסָבִתי  אֹוִתיֹות ָזָהב, ָרקּום ַעל יְּ  בְּ

ֵני כֵמָאה שנה, תיק ממשי   ִלפְּ

  –ּובֹו.... ּובֹו 

 ַהַטִלית  ֶׁשל ָאִבי!
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 / סיליה קסטין גבורה

 

 ֲאִני חֹוֶתֶרת

ִדיִנים  ֵבין   ַהסְּ

ָאגֹות טֹון ַהּדְּ ַעל ִשרְּ  וְּ

רּופָ ׁשֵ   ה ֶנֱאֶבֶקתָנה טְּ

ַרַעׁש ַהַמסֹוִקים.  בְּ

ִלִבי "ַהִּגבֹור" נֹוֵבַח,   כְּ

 ֵמִעיר ָיֵרַח ָחֵסר

 

 ּוֵביִתי

ַטִחים. ָבר ֹלא חֹוף ִמבְּ  כְּ

  

. מעוטרת במנורת 1946מנורת חנוכה העשויה פליז וכסף. שופצה כנראה שנית בשנת 

שבעת קנים ולצידיה אריות ודקלים. בראש המנורה מתנוסס כתר. זוג גפנים ,גפן 

בזיכים  8משתדרגת,מנורה במרכז. סגסוגת של פליז וכסף. שני סוגי הברגה )ישן וחדש( 

מאוחרים. במנורות פולניות שני בזיכים משני העברים. בתחתית מנורת החנוכה -תחתונים

לא שייך אליה. )עשוי כסף, צורה -סמל הציפור. בזיך הכסף שנרכש עם החנוכיה -סמל האומן

 (.שונה ולא סימטרית
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 קו האור / תפארת חקק

  

ִׁשי  ַהִּגיָדה ִלי ֶׁשָאֲהָבה ַנפְּ

 ֵהיָכן הּוא ַקו האֹור

 ַקו ָהָרִקיעַ  

אּו ָבָאֶרץ  ַהִנָצִנים ִנרְּ

 ֵעת ַהָזִמיר ִהִּגיַע.

 

 ֹוםַעד ֶׁשָיפּוַח ַהי

ָלִלים ָנסּו ַהצְּ  וְּ

 ֹנאַהב ַאֲהָבֵתנּו 

ֹלא ִמִלים.  לְּ
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 / בלפור חקק סוף כסלו בסוף הסתוב

 

ִליק ֵנרֹות ִבירּוָׁשַלִים  ֲאִני כֹוֵתב ַמדְּ

ֹאָהב  ָכל ִׁשיר הּוא ֵנר ָחָדׁש מְּ

הֹוֵלְך ֵאיִני פֹוֵחת וְּ הֹוֵלְך וְּ  ֲאִני מֹוִסיף וְּ

ָתו. סֹוף ַהסְּ ֵלו בְּ סֹוף ִכסְּ  בְּ

 

ֶׁשֶמן ַזִית ִליק בְּ  ָכל ִׁשיר ֲאִני ַמדְּ

ָמִניםֶׁשהּוא ַהֻמבְּ   ָחר ֶׁשַבשְּ

ִׁשיט ַתכְּ ִליָקה אֹות נֹוֶצֶצת כְּ  אֹות ַמדְּ

ָתו, ָׁשִני ִעם ֲעָדִנים. ַתב ַבסְּ  ִׁשיר ִנכְּ

 

ַמנֹו ֶׁשל ַהֵנס  ֶמֶׁשְך זְּ

עֹוַנת ַהָמִסיק  ָתלּוי ַבִמִלים ּובְּ

כֹוֵתב ִמן ַהֶשֶמן ַהטֹוב  ֲאִני כֹוֵתב וְּ

ֵלו ֲאִני כֹותֵ  סֹוף ִכסְּ ִליק.בְּ  ב ּוַמדְּ

 

ִמי ֶׁשֶקט, ִבדְּ ַרֵחׁש ָתִמיד בְּ  ַהֵנס ִמתְּ

ִניִמי.  ַוֲאִני כֹוֵתב ִמַפְך ַהֶשֶמן ַהפְּ
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 הרצל חקק/  שירת האור והשעון
 

לֹות, ַאֲחֵרי ַהֹכל.  ַאֲחֵרי ִככְּ

רּוחוֹ   ָמה. ַמה ַיֲעֶשה ִמי בְּ

ָכן,  ּגּופוֹ  חֹוֵלם ִמׁשְּ

ָּדן. ֹאֶפל ָהָאבְּ  צֹוֶפה בְּ

ָכָמה ַזָכה ַהׁשְּ  בְּ

ִביל ֶקֶסם  ָקם ַהֵלב ִלׁשְּ

ׁשּוָקה. אֹוָתּה תְּ  לְּ

או עֹוָלמֹות ִביָרה. ִיָברְּ  ַתָמה ּוׁשְּ

ִׁשיָרה. ִמִלים ַרכֹות. בְּ  בְּ

ַׁשָירֹות ִנימֹו לְּ קּום ִמפְּ  ָיקּום ַהיְּ

לּו סּופֹות ָרִכים. חֹולְּ  .ָחצּו ּדְּ

לֹות ֶרַגע כְּ ֶפַשע. לְּ דּו ָשפֹות. כְּ ּדְּ  ִינְּ

 ַהָים. ָּדַמם. ַהִאם ֵאיִני. ֶׁשָמא

רֹוִני.  ָאַבד ִזכְּ

 

ָמם.   ָּדש ִבׁשְּ ִתי ִנקְּ ַקמְּ  וְּ

ָמקֹום ֶׁשֵאיֶננּו. ָחץ ַלֲחֹשף סֹודֹות. בְּ  ִנרְּ

ֶאנּו.  ַרב ַוֲאִני ֹלא ֶארְּ  ִיקְּ

ָבעֹות. ִביַעת ֶאצְּ  ִהֵנה טְּ

ִסיעֹות ַבחֹולֹות.ִככְּ   לֹות. פְּ

ָפִאים ָבִרים. ִנרְּ  ֹצֶפן ִסיָמִנים ִנׁשְּ

ַאֲחֵרי. לֹות  וְּ ִרים. ִככְּ ֵצרּוֵפי ִמקְּ  בְּ

ֶאה. ַהֹבֶקר ֶארְּ ָלה וְּ  ָכל ַהַליְּ

ִרי. ָוֶאֹצר ֵמַחִיים ֳצִרי. ַאב ִׁשבְּ  ָוֶאׁשְּ

 ֹנַגּה ַעִתיק 

תֹוִרי. ָרׁש ִמסְּ  ִמֵבית ִמדְּ

 

עֹון ַהיְּ  ָחָצה ַׁשֲחִרית.ׁשְּ ִרי. וְּ ֶעבְּ  קּום לְּ

ִתיָזֲהרּו קוֹ  ָמָמה. ָׁשַמעְּ  לֹות ִבדְּ

 אֹורֹות ֶׁשִאיׁש ֹלא ָׁשַמע
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 אבי נתן בפי מטבעות לשון / רחלי ברקת   

  

 ָאבי נתן בפי מטבעות לשון 

 ח' , -ע' ו ה-ה מצלצלות  וָטַבע בי

 נופלות לתוכי  בִיראה  

 בטביַעת עין להכיר בערָכן 

 בשירתי  נחו ִבבריאה חדשה 

 מטבעות לשון 

 שיֵרי זהב וכסף 

 בוחנות ֵלב וכליות 

 ִקניין נצחי חרּוט בלב

פז  לא יסּולא בְּ

 

פת אבי  ַמה נכספה נפשי לשְּ

עות לשון.    עושר מטבְּ
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