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מחובר/ת

חדש! לבני 6-10

ּוָמה לְגֵַּבי ַהְדלַָקת נֵרֹות – ַהּיְלִָדים ֶׁשּלְךָ ַמְדלִיִקים נֵרֹות 
ְּבֲחנֻּכִּיָה ִמֶּׁשּלֶָהם?

ֲאָבל יֵׁש ַמֶּׁשהּו ְמַבלְֵּבל ַּבנֵרֹות. ֲאנִי ָּתִמיד סֹוֵפר אֹוָתם ּכְֵדי 
לַָדַעת ְּבֵאיזֶה יֹום ֶׁשל ֲחנֻּכָה נְִמָצִאים, וְָתִמיד יֹוֵצא ֶׁשּיֵׁש נֵר 
ֶאָחד ְמיָֻּתר �� . נַּגִיד, ַּביֹום ָהִראׁשֹון יֵׁש ְׁשנֵי נֵרֹות, ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִי 

יֵׁש ְׁשלוָֹׁשה. לָָּמה?

ָהַרב יֹונִי, יֵׁש ַּבֲחנֻּכָה ָּדָבר מּוזָר... ִמַּצד ֶאָחד יֵׁש ּבֹו ִמְצוָה 
לְַהְדלִיק נֵרֹות ּוְבֵבית ַהּכְנֶֶסת אֹוְמִרים ַהּלֵל. ִמַּצד ֵׁשנִי, הּוא 
לֹא ּכְמֹו ַׁשָּבת אֹו ֶּפַסח ֶׁשָאסּור לִנְסַֹע ִּבְמכֹונִית ּולְַהְדלִיק ֵאׁש. 

ָאז זֶה ַחג אֹו לֹא ַחג? ��

וְגַם עוִֹׂשים חֶֹפׁש ִמֵּבית ֵסֶפר!!!! �� 

ֶרגַע, ִאם ַהַחג הּוא ְׁשמֹונָה יִָמים זֶה אֹוֵמר ֶׁשּיֵׁש ּגַם ַׁשָּבת ּבְתֹוכֹו, 
לֹא? ָאז ַמְדלִיִקים ְּבֶעצֶם ּגַם נֵרֹות ַׁשָּבת וְגַם נֵרֹות ֲחנֻּכָה ְּביַַחד?

ָהַרב, ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ַהָּדָבר ֶׁשֲאנִי ֲהכִי אֹוֵהב ַּבֲחנֻּכָה? )חּוץ 
ִמּלִזְלֹל ֻסְפּגָנִּיֹות, ּכַּמּוָבן(

ֵאיךְ יַָדְעָּת? ֶאְצלֵנּו ְמַקְּבלִים ַּפֲעַמיִם. ּגַם ֵמַאָּבא וְִאָּמא וְגַם 
ִמַּסָּבא יֹוִסי.

ָהיָה ָּבא לִי לְִקנֹות ּבֹו ָמלֵא ַמְמַּתִּקים – ַחְמצּוִצים, ְקֶרְמּבֹוִאים, 
ַאְרִטיִקים, ֲאָבל ֲאנִי ִמְתּגֵַּבר וְׁשֹוֵמר אֹותֹו ְּבֻקַּפת ִחָּסכֹון ֶׁשּיֵׁש 
לִי ַּבְּמגֵָרה. יֹום ֶאָחד ּכְֶׁשּיְִהיֶה לִי ַהְרֵּבה ּכֶֶסף – אּוכַל לְִקנֹות 

ּבֹו ָּדָבר ּגָדֹול וְָׁשוֶה יֹוֵתר.

וַאי, ָהַרב יֹונִי, ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ּכָל ַהְּתׁשּובֹות. ֲאנִי ַמָּמׁש ִמְתַרּגֵׁש 
ּוְמַחּכֶה ֶׁשֲחנֻּכָה ּכְָבר יָבֹוא, וְָאז ּגַם יְַחּגְגּו לִי יֹום ֻהּלֶֶדת... �� 

ָׁשלֹום ָהַרב יֹונִי. קֹוְרִאים לִי נִֵרּיָה וֲַאנִי ֶּבן 8. ָהיָה לָנּו וִּכּוַח ּגָדֹול 
ָ. ֵאיזֹו ֻסְפּגָנִּיָה ְטִעיָמה יֹוֵתר, ִעם  ַּבַּביִת וְָרִצינּו לְִׁשמַֹע ָמה ַּדְעְּתך

ִרָּבה אֹו ְּבלִי ִרָּבה? ��

זֹו ֶּבֱאֶמת ְׁשֵאלָה ְרִצינִית וְיֵׁש ְּבזֶה ֵּדעֹות ׁשֹונֹות. ֲאנִי, לְָמָׁשל, 
ַמֲעִדיף ִעם ִרָּבה ֲאָבל ַהּיְלִָדים ֶׁשּלִי ַמֲעִדיִפים ְּבלִי. ִמי צֹוֵדק? 
ַעל ּכָךְ אֹוֵמר ַהִּפְתּגָם ״ַעל ַטַעם וֵָריַח ֵאין לְִהְתוַּכֵַח״. לְכָל ֶאָחד 

יֵׁש ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשּלֹו וְהּוא יֹאכַל ֶאת ָמה ֶׁשהּוא אֹוֵהב.

ַהָּדָבר ַהּזֶה ּכְָבר לֹא ָּתלּוי ַּבַטַעם ָהִאיִׁשי ֶאּלָא ַּבִּמנְָהג. יֵׁש 
ַהּנֹוֲהגִים ֶׁשּכָל ֶאָחד ִמְּבנֵי ַהַּביִת ַמְדלִיק ֲחנֻּכִּיָה, ּכֹולֵל ַהּיְלִָדים. 
וְֵאֶצל ֲאֵחִרים, רֹאׁש ַהִּמְׁשָּפָחה ַמְדלִיק ֲחנֻּכִּיָה ַאַחת ּומֹוִציא 

ֶאת ּכֻּלָם יְֵדי חֹוָבה.

זֶה ִּבגְלַל ַהַּׁשָּמׁש. יֵׁש ְקֻדָּׁשה ְּבנֵרֹות ַהֲחנֻּכָה וְָאסּור לְִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּבֶהם לְִדָבִרים ֲאֵחִרים, לְָמָׁשל, לְִקרֹא ֵסֶפר אֹו לְַׂשֵחק לְאֹוָרם. 
זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֲאנְַחנּו ַמְדלִיִקים נֵר נֹוָסף, ֶׁשָּקרּוי ַׁשָּמׁש, ּוַמּנִיִחים 
אֹותֹו ּבְָמקֹום נְִפָרד וְגָבֹוַּה ֵמַהְּׁשָאר, ּכָךְ ֶׁשּנּוכַל לְִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבאֹור 

ֶׁשּלֹו וְלֹא ְּבנֵרֹות ַהֲחנֻּכָה.

לָכֵן, נִֵרּיָה, ּכְֶׁשַאָּתה רֹוֶצה לַָדַעת ֵאיזֶה יֹום זֶה ֶׁשל ַהַחג - ְספֹר 
ֶאת ְׁשָאר ַהּנֵרֹות ִמּלְַבד ַהַּׁשָּמׁש וְֵתַדע.

ְׁשֵאלָה נְֶהֶּדֶרת. ַהַּׁשָּבת וְרֹב ַהַחּגִים ֶׁשּלָנּו ּכְתּוִבים ַּבּתֹוָרה וְנְִּתנּו 
לָנּו ַעל יְֵדי ַהָּקדוֹׁש ָּברּוךְ הּוא. ֲחנֻּכָה ּופּוִרים, לְֻעַּמת זֹאת, ֵהם 
ַחּגִים ֶׁשּנְִקְּבעּו ַעל יְֵדי ַחכְֵמי יְִׂשָרֵאל לְזֵכֶר נְִצחֹונֵנּו ַעל ַהּיְוָנִים 
וְנֵס ַּפךְ ַהֶּׁשֶמן – ַּבֲחנֻּכָה, וְַהִהְתּגְַּברּות ַעל ַהָּמן ָהָרָׁשע ּבְפּוִרים. 
לָכֵן יֵׁש לַַחּגִים ַהּלָלּו ּכְלָלִים ׁשֹונִים. ְּבכָל אֶֹפן, ּגַם ָּבֶהם ֲאנְַחנּו 

ְׂשֵמִחים ּומֹוִדים לָּה ַעל ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה לָנּו. 

לֹא לְגְַמֵרי. ְּביֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַחג עֹוד יֵׁש לִּמּוִדים ֲאָבל לְַאַחר 
ִמּכֵן ּכְָבר יֹוְצִאים לַחֶֹפׁש. ּוְבכָל זֹאת ִּתזְּכֹר ֶׁשָּמה ֶׁשַהּיְוָנִים ָרצּו 
לֲַעׂשֹות לָנּו הּוא לְַהְׁשּכִיַח ֵמִאָּתנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. לָכֵן ָחׁשּוב ֶׁשּגַם 
ִאם לֹא הֹולְכִים לְֵבית ֵסֶפר – נְַקִּדיׁש זְַמן ְּבתֹוךְ ַהַחג לִלְמֹד ֶאת 
ִסּפּור ַהַחג וְַהֲהלָכֹות ֶׁשּלֹו. ַּבַּביִת ֶׁשּלָנּו, ִמְׁשַּפַחת לִָביא, ֲאנְַחנּו 
ַמְקִּדיִׁשים ֶאת ַהּזְַמן ֶׁשַהּנֵרֹות ּדֹולְִקים לְִמְׂשָחִקים ִמְׁשַּפְחִּתּיִים, 

לִסּפּוִרים וְללִּמּוד ְמֻׁשָּתף.

לֹא ְּביַַחד, ֶאּלָא ְּבזֶה ַאַחר זֶה. קֶֹדם נֵרֹות ַהַחג וְָאז נֵרֹות ַׁשָּבת. 
ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת יֵׁש לָנּו ׁשּוב ַהְדלָָקה ּכְפּולָה וְכָאן יֵׁש ִמנְָהגִים 
ׁשֹונִים – יֵׁש ּכֵָאּלּו ֶׁשּקֶֹדם עוִֹׂשים ַהְבָּדלָה וְָאז ַמְדלִיִקים ֶאת 
נֵרֹות ַהֲחנֻּכָה וְיֵׁש ּכֵָאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ״ָּברּוךְ ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש 

לְחֹל״ ּוַמְדלִיִקים נֵרֹות ֲחנֻּכָה וְַרק לְַאַחר ִמּכֵן ַהְבָּדלָה.

ֲאנִי ְמנֵַחׁש: ְּדֵמי ֲחנֻּכָה!

נֱֶהָדר. ּוָמה ַאָּתה עוֶֹׂשה ִעם ַהּכֶֶסף?

ּכָל ַהּכָבֹוד! ַאָּתה ִמְתנֵַהג ְּבָחכְָמה וְַהִהְתַאְּפקּות ֶׁשּלְךָ ְמגַּלָה 
ּגַם ַעל ּגְבּוָרה. ַמָּמׁש ּכְמֹו ַהַּמּכִַּבים ַּבּיִָמים ַהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה. ּגַם 
ֵהם ָהיּו ְצִריכִים ּגְבּוָרה ּגְדֹולָה ֶאל מּול ַהָּצָבא ַהּיְוָנִי ָהֲענָק וְגַם 

לְִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָחכְָמה ְּבַתְחּבּולֹות ּכְֵדי לְנֵַּצַח ַּבְּקָרב. 

יְלִָדים ֲחמּוִדים ָאְמנָם לֹא יֹוְצִאים לְִמלְָחָמה ִעם ֲחָרבֹות וְִחּצִים, 
ֲאָבל לְכָל ֶאָחד יֵׁש ַּבַחּיִים ַהְרֵּבה ִהזְַּדְּמנּויֹות לְִהיֹות ּגִּבֹור 
וְלֲַעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהּטֹוב וְַהּנָכֹון וְלָאו ַּדוְָקא ֶאת ַהָּדָבר ַהַּקל 
וְַהּנֹוַח. לְָמָׁשל, ּכְֶׁשַאָּבא אֹו ִאָּמא ְמַבְּקִׁשים ֶעזְָרה וֲַאנִי ְּבִדּיּוק 
ְּבֶאְמַצע ִמְׂשָחק. אֹו ּכְֶׁשָּבא לִי לְַהּגִיד ָּדָבר ַעל ִמיֶׁשהּו, ֲאָבל 

ֲאנִי יֹוֵדַע ֶׁשּזֶה לָׁשֹון ָהַרע וֲַאנִי ִמְתּגֵַּבר ּוִמְתַאֵּפק.

ַמּזָל טֹוב!!! ֵאיזֶה יִֹפי. ַעכְָׁשו ֲאנִי ֵמבִין לָָּמה קֹוְרִאים לְךָ נִֵרּיָה – ּכִי 
נֹולְַדָּת ַּבַחג ֶׁשל ַהּנֵרֹות. ָאז לְִסּיּום אֹוִסיף ָּדָבר ָחׁשּוב: לְַהְדלִיק 
נֵרֹות זֶה ַמְקִסים ֲאָבל צִָריךְ זְִהירּות ּגְדֹולָה ּכְֶׁשִּמְתַעְּסִקים ִעם 
ֵאׁש. ּכָתּוב ַּבּתֹוָרה ״וְנְִׁשַמְרֶּתם ְמאֹוד לְנְַפׁשֹוֵתיכֶם״ וְיֵׁש לָנּו 
חֹוָבה לְִהּזֵָהר ּכְֶׁשִּמְתַעְּסִקים ִעם ְּדָבִרים ְמֻסּכָנִים. ֶׁשַאף ֶאָחד 
לֹא יְַקֵּבל, ָחלִילָה, ּכְוִּיָה, אֹו ֶׁשּלֹא ִּתְפרֹץ ְּבֵבית ְׂשֵרָפה ִּבגְלַל 
ַהּנֵרֹות. ָצִריךְ לְַקּיֵם ֶאת ַהִּמְצוָה ְּבִׂשְמָחה, ּתֹוךְ ַהְׁשּגָָחה ֶׁשל 
ַההֹוִרים ּכְֵדי ֶׁשּנִזְּכֶה לְַחּגֹג ְּבֶעזְַרת ה׳ ְּביַַחד ֶאת ֲחנֻּכָה עֹוד 

ַהְרֵּבה ָׁשנִים.

ּכָל ַהּיְלִָדים ֻמזְָמנִים לִַּמְׁשָּדר ַהֶּמְרּכָזִי לֲַחנֻּכָה ִעם 
ָהַרב יֹונִי ּוִבּתֹו ַטלְיָה לִָביא ְּביֹום ִראׁשֹון, ּכַד׳ ּכְִסלֵו 

ְּבָׁשָעה 16:00. ִסּפּוִרים, ִחידֹות וְַהְפָּתעֹות. ��. 
 ֵהָרְׁשמּו ַעכְָׁשו:
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