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 הוראות הפעלה

 עיצובית מבחינה אליו מתחברת הכי שאת שאליו "ההדלקה סדר" דף את תבחרי•

 מ באהבה" ... שרשום היכן שלך צהרון /  מעון / משפחתון / הגן שם את לציין תשכחי אל•

 .זה לחג הקשורה יצירה עבודת לעשות או לצייר לילד תני התמונה במקום ,בכך רוצה אינך ואם הילד תמונת את תוסיפי•

 החומר על ושמירה היוקרתי המראה את יקבל שזה מנת על הדף את לניילן  - הבא השלב•

 להוסיף לשכוח לא וכמובן ,החג לכבו הגן צוות ושל שלך אישית ברכה תדפיסי ,הלבן הצד הדף מאחורי עם יהיה טוב•

 הגן של האתר וכתובת הגן של הפיזית הכתובת ,הגן  של הטפלון את שם

. 

ואם באמת תרצי שלחי לנו תמונה למייל    ?האם אהבת ?שתפי אותו איך זה יצא , לא מחייב –השלב האחרון  •

office@haganenet.co.il   שנתנו לך שירות ואהבת אותו. זה הסיפוק הכי גדול שלנו באתר הגננתכי. 

 

  את להפיץ נדאג ואנו מייל לנו שלחי מצויין זה ,הגננות כלל לטובת משלך רעיונות לנו לתת רוצה ?דברים עוד רוצה•

 .שאפשר הקרדיט כל עם שלך הבשורה

 

 

 .מדליקה ושמחהטובה אז שתהיה לך אחלה שנה 

 צוות אתר הגננת –מאיתנו באהבה 

mailto:office@haganenet.co.il


 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע__________________ באהבה מ

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
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 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
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 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע__________________ באהבה מ

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע___________________ באהבה 

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע___________________ באהבה 

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע___________________ באהבה 

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע___________________ באהבה 

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 ...כאן תוכלו לשים

 

 את התמונה של הילד  

רצוי שיהיה עם כיפה על  )מדליק את החנוכייה 

 (ובמידה שיש ילדה שתהיה עם מטפחת, הראש

וכל זה תחת השגחה צמודה של איש הצוות שחלילה  

 !!!(ההדלקה לא תסתיים באסון

 

 סדר הדלקת נרות חנוכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ָשנּו רֲאשֶ  ָהעֹוָלם ִמצְּ  ִקדְּ ִצּוָ  וֹוָתיבְּ ִליק נּווְּ ַהדְּ  ֵנר לְּ

 :ֲחנָֺכה
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ַמן ָהֵהם ִמיםַביָ  ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִס  ֶשָעָשה ָהעֹוָלם   ַבזְּ

 :הַהזֶ 
 

 "שהחיינו" ברכת את גם מברכים חנוכה של הראשון בנר רק
 

 ְךֶמלֶ  ֱאֹלֵקינּו (אדוניי אומרים) 'ה הַאָת  ָברּוְך
ִקיְּ  ָינּוֶשֶהחֱ  םָהעֹולָ  ִהִגיָענּו ּוָמנוְּ ַמן וְּ  :הַהזֶ  ַלזְּ

 
 

 "הללו הנרות" את גם לומר נוהגים ההדלקה לאחר
 

  ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ההם בימים לאבותינו שעשית .המלחמות ועל התשועות

 ימי שמונת מצות וכל .הקדושים כהניך ידי על .הזה בזמן
  להשתמש רשות לנו ואין .הם קדש הללו הנרות .חנכה
 לשמך ולהלל להודות כדי .בלבד לראותם אלא .בהם

 'ה נעם ויהי :ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול
 עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו (אדוניי אומרים)

 :כוננהו ידינו ומעשה
 ב"חנוכה תשע___________________ באהבה 

 אתר הגננת©

 ...בכייףשירים שאני אוהב לשיר 

חַׁ  נֶָאה ְלָך יְׁשּוָעִתי צּור ָמעֹוז בֵּ י ןִתּכֹו .ְלׁשַׁ  התֹודָ  םוְׁשָ  יְתִפָלתִ  תבֵּ

חַׁ  חַׁ  ָתִכין תְלעֵּ  .נְזַׁבֵּ ְטבֵּ חַׁ  רִמצָ  מַׁ ְמנַׁבֵּ   רִמזְמֹו ירְבׁשִ  ֶאְגמֹור ָאז .הַׁ

חַׁ  תֲחנֻּכַׁ  ִמזְבֵּ  :הַׁ

יַׁי .ִּכָלה ִחיּכ   ְביָגֹון ִׁשינַׁפְ  ָשְבָעה ָרעֹות   ְבִׁשְעבּוד ִׁשיְבקּו רּוָמרְ  חַׁ

ְלכּות ְגדֹוָלה דֹוּוְביָ  .ֶעְגָלה מַׁ ְסֻגָלה ֶאת יאהֹוצִ  הַׁ יל .הַׁ ְרע ה חֵּ   לוְכָ  פַׁ

  :ִבְמצּוָלה ןְכֶאבֶ  יְָרדּו זְַׁרעֹו

ְטִתי אֹל ָׁשם םוְגַׁ  ֱהִביַאנִי ָקְדׁשֹו ְדִביר נִי שנֹוגֵּ  ּוָבא .ָׁשקַׁ   ָזִרים ִּכי .וְִהְגלַׁ

ְדִתי ֵּין .ָעבַׁ ל וְי עַׁ ְכִתי רַׁ ְרִתי טעַׁ ִּכמְ  ָמסַׁ ץ .ֶׁשָעבַׁ ץ .ֶבלזְֻרבָ  .ָבֶבל קֵּ   ְלקֵּ

  :נֹוָׁשְעִתי ִׁשְבִעים

ת תְּכרֹו ְמָדתָ  ןבֶ  יֲאָגגִ  ׁשקֵּ בִ  ְברֹוׁש קֹומַׁ ׁש חְלפַׁ  לֹו הוְנְִהיָתָ  .אהַׁ   ּוְלמֹוקֵּ

ׁשְלמֹו אתָ  יְִמינִי ר אׁש .ָבָתהנִׁשְ  וְגֲַׁאוָתֹו קֵּ  ר ב .ָמִחיתָ  ְׁשמֹו וְאֹויֵּב .נִשֵּ

ץ לעַׁ  נָיווְִקנְיָ  יוָבנָ   :ָתִליתָ  ָהעֵּ

י נְִקְבצּו יְוָנִים נִים יִבימֵּ  ֲאזַׁי ָעלַׁ ְׁשמַׁ י חֹומֹות ּוָפְרצּו .חַׁ   לּכָ  אּווְִטמְ  ִמְגָדלַׁ

ְשָמנִים ר .הַׁ נִים ּוִמנֹותַׁ נְקַׁ נִים סנֵּ  ֶשהנַׁעֲ  קַׁ שֹוׁשַׁ   ְׁשמֹונָה ייְמֵּ  הִבינָ  יְבנֵּ  .לַׁ

 :ּוְרנָנִים רִׁשי ָקְבעּו

ב ָךָקְדׁשֶ  זְרֹועַׁ  ֲחשֹוף יְׁשּוָעה ץקֵּ  וְָקרֵּ ת םנְק   .הַׁ אֻ  ֲעָבֶדיָך םדַׁ  נְִקמַׁ   ָמהמֵּ

ָשָעה ּוָלנ ָאְרָכה ִּכי .ָהְרָׁשָעה ין .הַׁ י ץקֵּ  וְאֵּ   ןַאְדמֹו הְדחֵּ  .ָהָרָעה ִלימֵּ

 :ִׁשְבָעה רֹוֶעה ָלנּו םָהקֵּ  צְַׁלמֹון לְבצֵּ 

  עמנואל עמירן: לחן, תנאי-שרה לוי: מלים/  לגרשבאנו חושך 

 באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 

 אור איתן   -כל אחד הוא אור קטן וכולנו 

 סורה מפני האור  ! הלאה שחור, סורה חושך
 

 עממי  : לחן, קפניס לוין: מלים/  חנוכה, חנוכה

 חג יפה כל כך  ,  חנוכה, חנוכה 

 גיל לילד רך  , אור חביב מסביב 

  סובסביבון סוב ,  חנוכה, חנוכה 

 מה נעים מה טוב -סוב נא סוב , נא סוב
 

   ניסן כהן מלמד: לחן, שרה גלוזמן: מלים/ לי יש  חנוכיה

 דולקת בה האש , לי יש  חנוכיה

 על כד קטן אחד  , ושחה לי בלאט

 העליאורך נא  -שלי  חנוכיה
 

  יואל ולבה: לחן, אהרון אשמן: מלים/ כד קטן 

 שמונה ימים שמנו נתן   -כד קטן , קטן כד 

 מאליו הוא מתמלא  -כל העם התפלא 

 והכריז אך זהו נס   -כל העם אז התכנס 

 מקדשנו לא הואר -אילולא כד זה נשאר 

 

 



 דברים נוספים שחשבנו שיעזרו  
 לך בניהול הגן במשך השנה החדשה

 :תחומים במגוון לך שיעזור הילדים בגן ועבודה לניהול קורסים1.

 נושא ובניית שנתית לימודים תוכנית בניית–

 מיוחדים צרכים בעלי ילדים איתור–

 הפיננסי בניהול–

 ועוד עובדים גיוס ,צוות ישיבות ניהול ,חוזים ,עבודה נהלי ,יום סדר – הצוות בניהול–

  בעידן הורים מול התקורת דרכי ,ציפיות תיאום ,הורים אסיפות – הורים מול תקשורת בניהול–

 הטכנולוגית והקדמה האינטרנט

 ..הגן של והפרסום השיווק ניהול–

 הורים מול ומתן משא ניהול–

 .בגן השירותים ונותני הצוות אנשי ,הגן הורי עם – הילדים בגן משבר פתרון–

 חינוכית סביבה ארגון–

 .הילדים בגני ומשפט חוק–

 .ומשמעת לגבולות וחינוך הרגלים הקניית–

 .ראשונה עזרה קורס–

   עסקית תוכנית בניית–

 מוסיקלית העשרה קורס–

 עוד–

 

 :נוסף ומידע לפרטים•

 03-9629840 :למשרד התקשרי 

  il/school.co.haganenet.www   :שלנו באתר בקרי 
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