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יםבתפילת לחנוכה מוזכר נס ניצחון המכבים מול היוונים ואילו נס פך השמן מוזכר ַעל ַהנִּסִּ

, ונצחוםוכשגברה מלכות בית חשמונאי ... ?מאי חנוכה( "ב"עכאשבת )לראשונה בתלמוד הבבלי 

ולא היה בו אלא להדליק , בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול

..."נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, יום אחד

.ניסאמהות חג חנוכה היא הדלקת נרות חנוכה משום פרסומי 

כל מילה מדגישה , בלשון הקודש אין סתם מילים נרדפות, ועל הנפלאות ועל התשועות ... על ניסים"

.  מאורע נדיר והצלה, על טבעי: את ייחודו של המאורע

.  הישועה וטיהור בית המקדש, הגזירות, יש מיצוי של הסיפור ההיסטורי" על הניסים"בתפילת 

מילים  ... ? מי היו בניו" ובניו... מתתיהו כהן גדול: "הטקסט מזמין אותנו להרחיב ולהעשיר את הידע

...  מעלה לבונה, חורוןבית , לטרון? היכן התרחשו קרבות מרד החשמונאים. מילה והיפוכה, נרדפות

.ונאתר את המקומותבמפת ארץ ישראלנתבונן ,  מודיעין

.  בנראות הגן ובמהות החג. גן הילדים יספר ניסים

את הגן כקהילה במסיבת חנוכה  , יפגוש את הגן בקהילה בפעולות חסד והפצת האורניסאפרסום 

"טיפים ועקרונות למסיבת חנוכה בגן"מוזמנות להיעזר ב . המהווה בסיס למסרים המרכזיים של החג

.מסמך שיצא במחוז דרום

המקביםבספר להרחבת הדעת נקרא את סיפור החנוכה 

חגיםשירי –זמר לך לגיל הרך כגון השירים שבחוברת , חנוכהנשיר קלאסיקה של שירי 

.יזמות ויצרנות לפרסום הנס בימינונעודד 

..."על התשואות ועל הניסים, מדליקיןהנרות הללו שאנו "את ברכת נרות חנוכה בתוספת נלמד 

.נוסיף לברכת המזון את תפילת על הניסים או חלק ממנה בהתאם לגיל הילדים

('תהילים ל)" מזמור שיר חנוכת הבית"נשיר את / נקרא

1בואו לגני -( הקיחתהילים )"ה-קראתי יהמיצרמן "נשיר את הפיוט 

.פה. היה. גדול. נודה ונשבח על נס, נהלל

ים ְוַעל " סִּ ְפָלאֹות  ַהפְֻּרָקןְוַעל ַהנִּ ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ
ה ְזַמן ַהזֶׁ ים ָהֵהם בִּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ ָעשִּ "ׁשֶׁ

...ניסים וחנוכה
הוריו של הרב יצחק ניסים בחרו  

להוסיף לשמו יצחק את  
נסים משום שנולד השם 

,  חנוכהבנר ראשון של 
.1895(ו “תרנ), ה בכסלו“כ

ד"בס

גננת יקרה
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