
  באנו חושך לגרש

  עמירן. ע/תנאי. ל.ש:מאת

  חושך לגרש בידינו אור ואשבאנו 

 אור איתן -אחד הוא אור קטן וכולנו כל 

 ! הלאה שחור , חושךסורה 

 האורמפני סורה 

 שירי חנוכה

 חנוכיה לי יש 

 מאת: ש.גלוזמן/נ.כ.מלמד 

  דולקת בה האש, חנוכיה לי יש 

על כד קטן אחד, לי בלאטושחה   

העליאורך נא  -שלי חנוכיה   

 מי ימלל 

 מילים:מ.רבינא לחן:עממי 

  ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנהמי  

בכל דור יקום הגבור גואל העםהן   

 שמע

 בימים ההם בזמן הזה

  מכבי מושיע ופודה

  ובימינו כל עם ישראל

ויגאליקום יתאחד   

 שירי חנוכה
 ימי החנוכה 

 מאת:אברונין/עממי 

החנוכה חנוכה מקדשנוימי   

 בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו

  לילה ויום סביבונינו יסוב

נאכל בם לרובסופגניות   

!הדליקו! האירו  

  נרות חנוכה רבים

  על הניסים ועל הנפלאות

חוללו המכביםאשר   

נזמרה, המכבים נספרניצחון   

  על האויבים אז ידם כי גברה

 ירושלים שבה לתחיה

ישראל עשה תושיהעם   

!הדליקו! האירו  

  הללוהנרות 

 הנרות הללו שאנו מדליקים

 הנפלאותהנסים ועל על 

 ועל המלחמות, ועל התשועות

 שעשית לאבותינו

 בזמן הזה, ההםבימים 
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 שירי חנוכה שירי חנוכה
 חנוכה חנוכה

 מילים: לוין קיפניס, לחן- עממי

  יפה כל כךחג  ,חנוכה, חנוכה

רךלילד גיל  ,חביב מסביבאור   

  ,חנוכה, חנוכה

  סביבון סוב סוב

  סוב נא סוב, סוב נא סוב

  .מה נעים מה טוב

 כד קטן
 לחן: יואל ולבהה  מילים:אהרון אשמן  

  .ימים שמנו נתןשמונה  ,קטןכד , כד קטן

  !הוא מתמלאמאליו  :כל העם התפלא

 

  !אך זהו נס: והכריז כל העם אז התכנס

  .לא הוארמקדשנו  אילולא כד זה נשאר

 

  ...כד קטן, כד קטן

 

  כזה הקטיעמוד  ילד קט, גם כל ילד

  .ישפיע אורלעולם  טהור, ומלב תמים

 לכבוד החנוכה
 מילים: חיים נחמן ביאליק לחן: עממי 

.לו אבוקהלי ושמש הדליק נרות אבי   

  ?יודעים אתם לכבוד מה

  .לכבוד החנוכה
 

  .עופרת יצוקה -בן  מורי נתן סביבון לי

  ?יודעים אתם לכבוד מה

  !לכבוד החנוכה

 

.מתוקה, חמהלביבה  ,נתנה לביבה ליאימי   

  ?יודעים אתם לכבוד מה

  .לכבוד החנוכה
 

.אחת שחוקהפרוטה  ,דודי נתן תשורה לי  

  ?יודעים אתם לכבוד מה

   .לכבוד החנוכה

 סביבון סוב סוב
 מילים: לוין קיפניס, לחן- עממי

  .הוא חג טובחנוכה  ,סוב סוב סוב -ביבון ס

  .סוב סוב סוב -סביבון  ,חנוכה הוא חג טוב
 

  .גדול היה פהנס  ,סוב נא סוב כה וכה

  .נא סוב כה וכהסוב  ,נס גדול היה פה
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 שירי חנוכה שירי חנוכה
 מעוז צור

 מילים ולחן: עממי

תודה  ושם  ,בית תפילתיתיכון ,לשבחנאה לך  ,צור ישועתימעוז 

  .המנבחמצר  תכין מטבחלעת  .נזבח

  .המזבחחנוכת , בשיר מזמור אז אגמור
 

בשעבוד  ,מררו בקשיחיי  ,כוחי כלהביגון  ,רעות שבעה נפשי

  .מלכות עגלה

  זרעווכל  פרעהחיל  ,את הסגולההוציא  ,ובידו הגדולה

  .ירדו כאבן במצולה
 

  ,שם לא שקטתיוגם  ,דביר קדשו הביאני

  .זרים עבדתיכי  ,נוגש והגלניובא 

  ,זרבבל בבלקץ  ,שעברתיכמעט  ,ויין רעל מסכתי

  .לקץ שבעים נושעתי
 

  ,לו למוקשונהיתה  ,בן המדתאאגגי  ,כרות קומה ברוש בקש

  .וגאוותו נשבתה

  וקנייניו בניורוב  -שמו מחית ואויב  ,ראש ימיני נשאת

  .על העץ תלית
 

  ,חומות מגדליופרצו  ,בימי חשמניםאזי  ,יוונים נקבצו עלי

  ,נס לשושניםנעשה ,ומנותר קנקנים ,וטמאו כל השמנים

  .שיר ורנניםקבעו  שמונהימי  בני בינה
 

  ,נקמת דם עבדיךנקום  .קץ הגאולהוקרב  ,חשוף זרוע קודשך

  .מאומה הרשעה

  צלמוןבצל  אדמוןדחה  ,קץ לימי הרעהואין  כי ארכה לנו הישועה

.הקם לנו רועים שבעה  

 נרותי הזעירים
 מילים: מוריס רוזנפלד וראובן אבינועם 

  רבו הסיפוריםמה  נרותי הזעירים

  ילאט האורלי  לי ילאט האור

  על דמים וכישלונות

  על תרועות של ניצחונות

  על קרבות של דרור

  על קרבות של דרור

 

  צל בלאטיעטני  עת אראה אורכם הקט

  אלי יקראקול  קול אלי יקרא

  גם ידעת רבאפס  ישראל שבעת הקרב

  עוז ותפארה

  עוז ותפארה

 

  הממלכהותיכון  וגדולה הייתה לך

  הראשותשא  ותשא הראש

  נבצר שומםמחדש  קום ביתך שנתקומם

  קום עלה וכבוש

  קום עלה וכבוש

 

  סיפרו לי סיפוריםהם  נרותי הזעירים

  עבר של עםעל  על עבר של עם

  ואשמע כל נר ונר

  לי קורא קום התעורר

  עם חיה וקם

.עם חיה וקם  
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