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 חנוכה וציונות 

 

ביחידה זו נתעמק בשני שירי חנוכה מוכרים ואהובים ״הנרות הללו״ ו״אנו נושאים לפידים״, כל שיר מדגיש את 

  אחד המאפיינים של החג ויחד נצא לחקר יחד עם התלמידים בכיתות התאומות להבין את המאפיינים האלה.

תכנים רבים, והדגש של החג משתנה בהתאם לצורכי השעה. הסיפור הוא  כמו חגים נוספים, לחג החנוכה 

  אותו סיפור כמובן אבל מאפיינים שונים של החג מקבלים את קידמת הבמה.

, אהרון זאב הונע על ידי הרצון לתת דגש לעוצמה ולגבורה של היהודים  1930"אנו נושאים לפידים" נכתב ב 

קרה לנו, פח שמן לא מצאנו" מחזק את הגישה של חלק ממנהיגי הציונות אל מול היוונים. מילות השיר "נס לא 

. הרצון היה למצוא מודל  1898באותו הזמן שקידמו את מושג "יהדות השרירים" מושג שטבע מקס נורדאו ב 

לחיקוי, דמות מופת שתעזור להניע צעירים יהודים לעלות לארץ ישראל, לעזור במאמץ ליישוב הארץ. הדמות 

היתה יהודה המכבי. התחייה הלאומית תגיע דרך גבורה עוצמה וכח רצון, ואף אחד לא יחולל עבורנו  שנמצאה 

  עלינו לעשות זאת בעצמנו. -את הנס, ימצא את פח השמן 

הנרות הללו הוא פיוט עתיק, והמילים נלקחו מתוך מסכת סופרים. מילות הפיוט מדגישות את הנרטיב 

ׁש  -הקלאסי של חנוכה  ָלאֹות", הודיה על ישועות ונסים חוזרות על עצמן מספר "ַעל ַהיְּ פְּ ַעל ַהנִּ ים וְּ סִּ ַעל ַהנִּ ּועֹות וְּ

 (. הזמנה לפיוטפעמים בפיוט הקצר הזה )עובד מתוך אתר 

בהבדלים שבין המנגינות והמקצבים. נשוחח על אנו נבקש מהתלמידים להאזין לשני השירים, לנסות להבחין 

האם אני מבקש  -כיצד המקצב מעביר את תוכן השיר, ונתעמק במילות השיר וברעיון שעומד מאחורי השירים 

לי ניסים וישועות ממקור חיצוני, או האם אני מאמין בכח רצון ועוצמה פנימית? כנראה שכולנו מייצרים איזון  

 של שני הדברים.

מקס נורדאו והוגי הציונות למצוא דמות חיקוי ליהודי החדש מעורר מחשבה, ונבקש מהתלמידים  הצורך של

להמציא את הדמות שהיא המודל לחיקוי של היהודי של היום? האם הוא/היא הייטקיסטים? האם מגלי  

 ארצות? האם הם שריריים? היכן הם חיים ואיזו שפה הם דוברים? 

או שיצרפו את הדמויות  smore.com  -היהודי/ה של היום תוך שימוש ב  נבקש מהתלמידים שיכינו את דמות

  .emazeשהרכיבו לתוך מצגת ב 

 

 ** מילות השירים וההנחיות לתלמיד נמצאות בתוך המצגת, וגם כאן לשימושכן. 
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The song lyrics 

 

Hanerot Halalu 

 מדליקיןהנרות הללו אנו 

על התשועות ועל הניסים ועל 

 הנפלאות 

שעשית לאבותינו בימים ההם 

 בזמן הזה 

 על ידי כוהניך הקדושים. 

  

וכל שמונת ימי חנוכה, הנרות 

 הללו קודש הם

ואין לנו רשות להשתמש בהם, 

 אלא לראותן בלבד 

 כדי להודות ולהלל לשמך הגדול

 על ניסיך ועל נפלאותיך  

 ועל ישועותיך 

We kindle these lights [to commemorate] 

The saving acts, miracles  

and wonders 

which You have performed for our forefathers,  

in those days at this time, 

through Your holy priests 

 

Throughout the eight days of Chanukah,  

these lights are sacred, 

And we are not permitted to make use of them,  

but only to look at them, 

In order to offer thanks and praise to  

Your great Name for Your miracles, for Your 

wonders and for Your salvations. 

. 

Transliteration -  

Hanerot Halalu Anu Madlikin 

Al Hatshuot V'al Hanisim, V'al Haniflo-ot. 

She-asita La’avoteinu Bayamim Hahem Bazman Ha-ze 

Al Y'dei Kohanecha Hakdoshim.  

V'chol Sh'monat Y'mei Chanukah Hanerot Halalu Kodesh Hem 

V'ein Lanu Reshut L'hishtamesh Bahem, Ela Lir'otan Bilvad, 

K'dei L'hodot U'lhalel L'shimcha Hagadol 

Al Nisecha V'al Niflo'otecha V'al Y'shuotecha. 
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We are carrying torches, Aharon Zeevs  אנו נושאים לפידים, אהרון זאב 

ים  ידִּ ים ַלפִּ אִּ  ָאנּו נֹושְּ

ים. ֵלילֹות ֲאֵפלִּ  בְּ

ֵלינּו ַתַחת ַרגְּ ים מִּ ילִּ בִּ ים ַהשְּ חִּ  זֹורְּ

ר ֵלב לֹו י ֲאׁשֶׁ  ּומִּ

 - ָלאֹור ַהָצֵמא 

בֹו ֵאֵלינּו  לִּ ת ֵעיָניו וְּ ָשא אֶׁ  יִּ

ָיבֹוא!   ָלאֹור וְּ

 

 - ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו 

ן לֹא ָמָצאנּו. מֶׁ  ַפְך ׁשֶׁ

ינּו,  נּו, ָהָהָרה ָעלִּ ק ָהַלכְּ  ָלֵעמֶׁ

נֹות ָהאֹורֹות   ַמַעיְּ

ינּו.  לִּ ים גִּ נּוזִּ  ַהגְּ
 

We are carrying torches. 

In the dark night 

the paths shine beneath our feet, 

and whoever has a heart 

that thirsts for light – 

let him lift his eyes and his heart to us 

and come along 

 

No miracle happened for us. 

No cruise of oil did we find. 

We walked through the valley, ascended the mountain. 

No miracle happened for us. 

We discovered wellsprings of hidden light. 

We quarried in the stone until we bled: 

Let there be light! 

 

Transliteration 

anu nosim lapidim 

beleilot afelim. 

zorkhim hashvilim mitakhat ragleinu 

umi asher lev lo 

hatsame laor - 

yisa et einav velibo eleinu 

laor veyavo! 
 

nes lo kara lanu - 

pakh shemen lo matsanu. 

laemek halakhnu, hahara alinu, 

maaynot haorot 

hagnuzim gilinu. 

 

nes lo kara lanu - 

pakh shemen lo matsanu. 

basela khatsavnu ad dam - 

vayhi or! 

 


