
 בנות יקרות,
וסיפורי גבורה.  ניחוחות הטיגון, שירי חנוכה, משחק בסביבונים  חג החנוכה מתקרב ואיתו

אולם האופי של החג כפי שאנו מכירים אותו היום בגרסתו הישראלית לא היה כך מאז 
 …ומעולם. בקהילות שונות היו מנהגים שונים, שירים שונים ומאכלים שונים

ג חלק מהמנהגים המעניינים ובגיליון זה נצי .ניסינו יחד להתחקות אחרי המנהגים השונים
 !ו אתנוושיתפה אותמידע  חיפשהתודה לכל מי ש .שגילינו

 קריאה מהנה, וחג חנוכה שמח!
 אורלי דבוירה ורותי –צוות אד"ר                                                                   

 

 ערביתו צרפתית דישיי  השפות ביטאון  – עיציה               

 מילים וביטויים –חנוכה 
 

Francais  
 

 תרגום ערבית דישיי  

La fete des Lumieres  יד אל טוֿב ֿפון די ליכטעלעך-דער יום  ַאנְַואר-ע 

 ِعيد األَْنَوار
 

  חג האורות
 

 

On allume les bougies   י לָאמפ-מען צינדט ָאן די חנוּכה ו   ַשְמַעַדאן-ַשֶמע באל-אל ד ַ
 

 َضِوي الشَّمع بالَشْمَعَدان
 

  להדליק נרות
 

 

On mange des beignets   מען עסט לַאטקעס און

 ּפָאנטשקעס

יֶה ֹּל זַַלאב   / ַעַוואֶמה ְבנַאּכ

 عوامة/   نَأُْكُل َزالبِيَة
  אוכלים סופגניות
 

 

On chante  
 

נְַע'נ י לידער-מען זינגט חנוּכה  ב 

 نَُغنِّي

                      שרים

On joue à la toupie  פֹוֵריַרה / פֹוְרֶפיַרה ְבנ ְלַעב  מען שּפילט אין דריידל  ב 

 نَلََعُب بٱلفَُراَرة

 

                                 

סביבוןבמשחקים    
On donne de l’argent ou des 
cadeaux  

י ַאְו ַהַדאיַא געלט-מען גיט חנוּכה י ַמַצאר   ְבנְַעט 

 نْعِطي َمال أَْو َهَدايَا

נותנים דמי חנוכה או 

 מתנות 
 

 

 

 סביבון -גלגולה של מילה  כרכרי / ח.נ. ביאליק

 .היא מילה שנוצרה בעת החדשה 'סביבון'המילה 

רלסביבון הוצעו גם שמות אחרים:  ְרכָּ )חיים נחמן  כִּ
ר(, , כפי שניתן לראות בשירו'כרכרי'ביאליק  ֲחַזְרזָּ

ה, סֹוֶבֶבת)מנדלי מוכר ספרים(,  רָּ ְגַדל, ַפְרפָּ , ֹעז מִּ
ן  ועוד ַגְלְגלָּ

מקובל לומר כי איתמר בן אב"י הוא זה שחידש 
(, כפי שהוא כותב 1887)בשנת  5מילה זו כשהיה בן 

 :בזכרונותיו

פתאום קפצתי לקראת הורתי: 'אמא! אמא! הנה "
מצאתי סביבון לחנוכה'. אמי חיבקתני והעתירה עלי 

נשיקות מרוב התפעלות: 'מה יפה המילה אשר 
, השגור זה עשרות יצרת, בני!' הנה כך נוצר הסביבון

 ".שנים בפי כל ילדי העברים

עם זאת, ישנו אדם נוסף שטוען לכתר מחדש המילה 
–'סביבון', והוא דוד ישעיהו זילברבוש שפירסם ב

ב״הצפירה",מאמר ובו כתב: "הנה טרם הודעתי  1897
מה שם המתנה הטובה שיש לי בבית גנזי. הנני 

קורא ואגיד: סביבון שמה. הוא הוא השם אשר אני 
בעברית במשקל שפיפון לכלי צעצועים של הילדים 

 בחנוכה שקורין דרֶאדיל בלעז".

 

 ' מס ן  ו י ל י ח   – 2ג תשע" ה' ו  ישראל70                                                                                          כסל נת  מדי  שנה להקמת 

 על ספוג, ספונג'ה סופגניה, ספינג' ו... לביבות

מצויה כבר בתנ"ך, כשתמר מכינה לאחיה למחצה, אמנון, כדורי בצק 'לביבות' המילה 

ַבֵשל ֶאת אף מטוגנים: "ככל הנראה מבושלים, ו ֵעינָּיו ַותְּ ַלֵבב לְּ לָּׁש ַותְּ ֵצק ַותָּ ַקח ֶאת ַהבָּ ַות 

נָּיו" )שמואל ב, י"ג, ח' פָּ צֹק לְּ ֵרת ַות  ַקח ֶאת ַהַמשְּ בֹות. ַות  ב  ט'(. על פי הפסוק ניתן -ַהלְּ

לומר שהלביבות היו דומות יותר לסופגניות של היום, אך תמר לא יכלה לקרוא להן 

עדיין לא נכנס לשפה העברית. המילה 'לביבה' המשיכה ג -פ-סון שהשורש סופגניות מכיו

לציין במשך שנים את הבצק המטוגן, ]כפי שמשתקף גם בשירי הילדים: חנה זלדה 

   [שולחת את בעלה היקר, רבי קלמן, להביא קמח, סוכר ושמן עבור הלביבות

ּפֹונְּגֹוס" וונית חדר לשפה העברית בימי המשנה, ומקורו במילה הי ג-פ-סהשורש  "סְּ

מהספוג יצרה המשנה את ה'סופגנין', ולאחר מכן העברית החדשה . שמשמעותה 'ספוג

' על משקל 'אתרוג וג'ּפסְּ 'אֶ ' וח"נ ביאליק הציע את הית'סופגנ  ניסתה לחדש את ה  

ּפֹונְַּג'הואף המילה  ספינג'מאותה מילה יוונית נוצרה המילה  ' לתיאור ניקיון הבית 'סְּ

()באמצעות מטלית הסופגת את המים  

 

 



              

 

 הספר גולדה מאיר-ידיעון בית
 מנהגי חנוכה -אלזס

 
באלזס, כל הבנים במשפחה מדליקים את נרות חנוכה. 

או  2חנוכיה מאוד ייחודית לאלזס היא חנוכיה בעלת 

 (שלוש קומות. )כמו שאפשר לראות בתמונה

" במנגינה שהתפשטה גם מעוז צורבשעת ההדלקה שרו "

בקהילות רבות אחרות, ובשבת חנוכה שרו פיוט ושמו 
 ."שני זיתים"

ומחלקים  ,Hanikégeld' באלזס נקראים דמי חנוכה

לילדים כסף או מתנה בכל ערב בשעת "ההדלקה. 

 בנוסף, שיחקו המבוגרים משחק קלפים מיוחד ושמו
KLOPFES ,יבונים. על הסביבונים הילדים שיחקו בסבו

 :N G H Sh היו כתובות האותיות

N בשביל  nicht:  כלום באלזסית )ניב מקומי הדומה

 ליידיש(, כלומר שהשחקן לא מקבל שום דבר

G בשביל ganz :ר השחקן מקבל את כל הקופה 

H בשביל halb:חצי, כלומר השחקן מקבל חצי 

Sh בשביל stellen:  להוסיף, כלומר על השחקן

 סיף לקופהלהו

זוהי  :"Houttzelwecke" באלזס, אוכלים בחנוכה

עוגה עם סוגים שונים של פירות יבשים, שקדים 
    .וגרעינים אחרים, צימוקים ובעיקר אגסים מיובשים

Alsace   

חבל אלזס שבצרפת, עבר משליטה צרפתית לשליטה גרמנית 
  .פעמים רבות, ועל כן הניב האלזסי קרוב גם לגרמנית

Avital Salmon 
שי לתלמיד לכבוד 

 חנוכה

 הספר-ידיעון בית 4מתוך  2עמוד 

 ערב נהגי חנוכה בארצותמ

 
נהגו להדליק את נרות החנוכה בפנים הבית  עיראקב

משום שחששו מפני המוסלמים. ברוב  ,ולא בחוץ

 תזי-טבולות בשמן הבתים הדליקו פתילות

 מאכלי חנוכה נוהגים לאכולקהילות רבות בב

 זכר לנס שנעשה בחלב שהאכילה יהודית את בחל

שה קודם אף על פי שנס זה נעהאויב שהיה ממלכי יוון, 

  .נס חנוכה

נהגו להטמין  – ועיראק יריה'אלג, בוכרה יהדותב

 .את המטבעות של דמי החנוכה בתוך עוגות דבש

תלמידי ה"חדרים" העניקו לבעיראק ובכורדיסטאן 

דף  -מנורה" "  :מתנות שונות, כגוןהתורה -ותלמודי

 ,שמודפסת עליו צורת מנורה ובו קטעים על חנוכה

זמונים ות ופברכ המכילותוברות דקות על חנוכה, ח

  , או חוברת המספרת אתשנוהגים לאומרם בחנוכה

 .  (באותיות עבריות) בערבית ספור נס חנוכה

"מנחה : מה השורהנרשחוברות המחלק בשער של 

ת וארוחה להבחור הנעים נטע שעשועים שלוחה משא

הלא הוא הבן... הי"ו יזכה לתורה לחופה ולמעשים 

 ."יוטובים בחיי אביו ואמו וכל קרוב

 

 "יה הצל יונה מחכה"  הוא חנוכהפיוט שנהגו לומר ב

, תוניסיה מנהגם של יהודי מנהג מעניין במיוחד הוא

)=חג  ''עיד אלבנאת אתחודש טבת -ראשלחגוג ב

". יום זה של בנאת חודש "ראשהבנות(, שנקרא גם 

ת ועוגיו נחשב לחג, ובעלת הבית אופה עוגות דבש

נוהגים  (,מקרודו הל  ב  ד   כגוןמסורתיות נוספות )

ומשפחתו נות ובמתן מתנות לבנות. הארוס במשלוח מ

 ה ולמשפחתה, וישלארוסות ביום זה מתנ יםמגיש

 משותפת. שנהגו לחגוג ביום זה בת מצווה 

 

 מנהגי חנוכה בתפוצות השונות

 חנוכה בשואה
זצ"ל, הָאט געהַאט די זכיה צו ָאנצוצינדן די חיים -שֿפע-בעלדער הייליקער רבי, דער 

 מיהעלדָארף. לַאגער -טעג, אין ַארבעטס-ליכט אין די ֿפינצטערע מלחמה-חנוּכה

 און ַאזוי הָאט ער דערציילט:

עולם ַא גַאנץ לעבן און כ'וועל נישט יוצא זַײן ֿפונעם חיוֿב צו -של-איך דַאנק דעם רבונו"

דַאנקען דעם אַײבערשטער ווָאס כ'הָאב זוכה געווען צו מקיים צו זַײן די מצווה ֿפון 

 וקיים.-ליכט און ַאז כ'בין ַארויס חי-חנוּכה

 ן צייַט, יָאר תש"ה, הָאב איך געַארבעט צוזַאמע-חנוּכה

 מיט נָאך ייִדן אין ַא סקלַאד ֿפון הָאלץ.

 ֿפַארבָארגענערהייט הָאב איך קוים אויסגעַארבעט 

 . לָאמּפ-חנוּכהַא הילצערנע 

 זייער  -ייִדן הָאבן געשמָאלצן ַא ביסל מַארגַארינע 

 ֿפָאדעם  און קנויטן געמַאכט מיט  -ּפָארציע -טָאג

 ֿפון די צעריסענע קליידער.

 ל הָאב איך זוכה געווען ָאנצוצינדן דָאס ערשטע ליכט

 ַא גרויסע שֹמחה הָאט ַאלעמען ַארומגענומען." און 

 

 בעלת שתי קומות נוכיהח

חיים, רבי -דער שֿפע

יהודה -יקותיאל

  הַאלבערשטַאם

 ט' ּתמוז - ה"ּתרס ד' שֿבט

 איז געווען רֿב אין ד"ּתשנ

 ,רומעניע ,קלויזענבורג

 ,צַאנז-קרית און אין

 .נּתניה

 

https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27_%D7%A9%D7%91%D7%98
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%93%27_%D7%A9%D7%91%D7%98
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%94
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%94
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%98%27_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%98%27_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%93
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A2
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A2
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%96
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94
https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 הספר גולדה מאיר-ידיעון בית
  –ימי החנוכה 

 השיר 'אוי חנוכה'תרגום 

 מילים: מרדכי ריווסמן

 אברוניןתרגום/ נוסח עברי: אברהם 

 לחן: עממי יידי

 

ֵשנּו  ,יְֵמי ַהֲחנֻכָּה ֲחנַֻכת ִמְקדָּ

ה ְמַמְלִאים ֶאת ִלֵבנּו  ,ְבגִיל ּוְבִשְמחָּ

ֹּב  ,ַליְלָּה וָּיֹום ְסִביבֹונֵנּו יִס

ֹּב ֹּאַכל בָּם לָּר  .ֻסְפגָּנִּיֹות נ

 

ִאירּו, ַהְדִליקּו נֵרֹות ֲחנֻכָּה ַרִבים  !הָּ

 .ַעל ַהנִִסים ְוַעל ַהנְִפלָּאֹות ֲאֶשר חֹוְללּו ַהַמַכִבים

 

ה  נְִצחֹון ַהַמַכִבים נְַסֵפר, נְזֵַמרָּ

ה ם ִכי גֵָּברָּ  ,ַעל ַהּיְוָּנִים ָאז יָּדָּ

ה ִלְתִחּיָּה בָּ ַליִם שָּ  ,יְרּושָּ

ה ּתּוִשּיָּה שָּ ֵאל עָּ  .ַעם יְִשרָּ

 

ִאירּו, ַהְדִליקּו...  הָּ

יוט לחנוכהפ  

הָי ָ ְךַָאת  ְךְָמַפכ ה.ָוְִתְשַמחָב  ּהָל  ת  לָיֹונ ּהְָמַחכ ה.ָוְִדְמע  הַָהצֵּ

יֲָחנֻכ ה  ַמְלכ ּה.ִָבְשמֹונַתָיְמֵּ

ִאים.ִָהִצילֶָאתָנִיןָה אַָעלָכ לָנֹור  ֹודּוְָלגֵֶּאהַָעלָגִֵּאים:ָוְנֹור 

ֶהםִָהכ ה  ַחְשמֹונ ִאים.ִָמי דַָצרִָכיָב 

םֶָאתָי ִשירּוָעַָוְָ רֹות.ְָבַהְדִליק  זָיְק  ַמְךִָשירֹות.ָּוזְִמירֹותִָמפ 

יֲָחנֻכ ה  ַהנֵּרֹות.ִָבְשמֹונַתָיְמֵּ

נִיםִָעםָדִָ ינּוָטֹובֹות.ִָשְמחּוָב  לֵּ לָע  בֹות.ִָכיָג מ  לָכ לְָלב  אֵּ ְרשּוָל 

תִָמנִיָי םֲָאֻרכ ה ָאבֹות.ְָבד   ה 

ש.ָוְַצרָהָ  ינּוָיְַחדֵּ ֶֹּדש.ַָאלָיַמֵּ ש.ָיְִשַלחֶָעְזְרָךִָמק ַלֲהִריג הָיְַקדֵּ

ֶדָך  ּוִמִציֹוןָיְִסע 

,ָלצדָההודאהָעלָהטובה,ָגםָאתָהכמיההָפיוטָזהָמבטא
ליונהָשבוכהָעםָישראלָלגאולהָהשלמה,ָבאמצעותָהמשלתָ

עה.יומצפהָלמוש  
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 כריסמוכה של ז'אקה

?Hannouca ou Noel 

 
השיר הבא מתאר את השילוב המיוחד בין חנוכה 

לכריסמס )כריסמוכה(, אשר חוו היהודים שחיו בצרפת. 

השיר נכתב על ידי כותבות אנונימיות, ונבנה על פי 

מנגינת השיר המוכר: "חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך". 

מקוות שתיהנו מקריאת השיר, ושתנסו אף לשיר אותו 

  ☺גינהבמנ

 ז'אק הקטן, ז'אק הקטן, היה ילד סקרן

 אהב ללמוד, וגם לחקור, על כל החגים בגן

 ז'אק הקטן, ז'אק הקטן, חגג את חנוכה

 אך חבריו, הנוצרים, חגגו בצורה שונה

 

 ז'אק הקטן, ז'אק הקטן, רץ מיד לחקור

 הלך להוריו, שאל אותם, מה הפשר והמקור

 "הם ענו, לו מיד, "להם יש חג שונה

 "קוראים לו חג, המולד, והוא גם כן יפה

 ז'אק הקטן, ז'אק הקטן, חזר אל חבריו

 אך פתאום, ראה מולו, עץ אשוח רחב

 ליד העץ, נחו סביב, מתנות רבות

 ששייכות, רק לחבריו, ולכן התעצב קשות

 

ק המסכן, הלך לבכות בצדז'אק המסכן, ז'א  

כד -אך לפתע, הוא ראה, על השולחן  

 ,מיד נזכר שהוא שייך לעם ישראל האדיר

 נמלא כוחות, פסק מלבכות, והרגיש כמו אביר

  Eden et GAL      

 

 שירי חנוכה

 

 אוי, חנוּכה, אוי, חנוּכה

 מילים: מרדכי ריוועסמַאן

 

 ,טוב ַא שיינער-חנוכה, אוי חנוכה, ַא יום

 ,וינערַא לוסטיקער, ַא ֿפריילעכער, ניטָא נָאך ַאז

 ,ַאלע טָאג אין דריידל שפילן מיר

 ,הייסע גוטע לַאטקעס עסן מיר

 

 ,געשווינדער, צינדט, קינדער

 ! ליכטעלעך ָאן-די חנוכה

 לָאמיר ַאלע אין איינעם

 טוב דעם שיינעם-צום יום

 .זינגען און טַאנצן אין קָאן

 

 יהודה הָאט בַאזיגט דעם שונא רוצח

 און אין בית המקדש געזונגען למנצח

 די שטָאט ירושלים הָאט דַאן אויֿפגעלעבט

 און דָא ַא נַײעם לעבן הָאט יעדער געשטרעבט
 
 

 חנוכה, אוי חנוכה, ביסט ליב אונדז און טַײער

 עס ברענען דַײנע ליכטעלעך מיט אייביקן ֿפַײער

 ֿפריילעכע זכרונות וועקן זיי אויף

 .עס הערט זיך מתיתיהוס הייליקער רוף

 סביבון סוב סוב סוב 
 לערבית  תרגום

               רי דּור  ה דּואר  ר  פּו
 רנּו-יד אלחנוכה ע  -יד אלע  
 
 אכ  נ  הּוא ו  נ  ר הּוי דּור  דּו
 חנוכה-לעיד א   ב  ח  א נ  נ  ל  כ  

 
 
 

 הסתובב! –סביבון 
 חג החנוכה חג האור

 
 הסתובב לכאן ולשם
כולנו אוהבים את חג 

 החנוכה



 
  
 
 
 
\ 

 
 
  

 

 

 

Les beignets de Hanoucca à 
Paris         

בצרפת בתקופת חנוכה וחג המולד, ניתן למצוא סופגניות 

במאפיות רבות, ביניהן מאפיות כשרות. אחת הסופגניות המזוהות 

עם התקופה של חנוכה בצרפת היא הסופגנייה הקטנה והמתוקה 

( הנקראת גם beignets –)המזוהה גם בתור סופגניית בנייה 

". הסופגניות Petites Oreilles" –"אוזניים קטנות" ובצרפתית 

הן אווריריות וקלות, לא כמו הסופגנייה הקלאסית. סופגניות אלו 

נמכרות בעיקר בסתיו ובחורף לצד הקרפים והגאלט. מגישים 

 אותן במאפיות העיר וגם בדוכני הרחוב של שווקי חג המולד.

Les petits monstres: 

• 3 verres de farine tamisée 
• 1 sachet de levure 
• 2 œufs 
• 2 verres de yaourt 
• 2 cuillères à soupe 
     de sucre 
• 1 zeste de citron 
• 1 sucre vanillé 
• huile pour la friture 

 מתכון לסופגניות 'מפלצות קטנות':

כוסות  2, ביצים 2, שקית אבקת אפייה , כוסות קמח מנופה 3

מגורדת מלימון קליפת לימון , כפות סוכר 2, לבן /אשל / יוגורט

 שמן לטיגון, שקית סוכר וניל, אחד

 אופן ההכנה:

 מערבבים בקערה את כל החומרים עד לקבלת תערובת אחידה.

 בסיר עמוק מחממים את השמן

אל השמן החם יוצקים בכל פעם כף מהבצק עד שהסופגניות 

 מקבלות צבע צהוב, ולאחר מכן הופכים ומטגנים את הצד השני

 ות ומניחים על נייר סופג.מוציאים את הסופגני

 מפזרים אבקת סוכר מעל הסופגניות ומגישים מייד.

Bon appetit! 

 נעה ואביה י
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 רעצעּפט ֿפון לַאטקעס
 

 ּפרָאדוקטן:
 ֿפיר אייער 

 צוויי קַארטָאֿפל 

 צוויי מערן 

 איין ציבעלע 

 ַא הַאלב גלָאז מעל 

 ַא קווָארט זַאלץ און ֿפעֿפער 

 ַא לעֿפל בוימל 

 :געשיר
 ַא גלָאז 

 ַא לעֿפל 

 ַא ֿפַאן 

 ַא שיסל 
 ַא ריבאַײזן 

 

 גַאנג דער
  רַײבן ַאלע גרינסן מיט ַא ריבאַײזן אין

 שיסל

 אויסקוועטשן דָאס ווַאסער ֿפון דער מישונג 

 צוגעבן אייער, מעל, געווירצן 

  גוט אויסמישן 

  ָאנווַארעמען דעם הויל אין ֿפַאן, און מַאכן

 קליינע רונדלעך

  איבערקערן די לַאטקעס ביז עס ווערט

 לעךנברוי

 
 

 
 

     
 

 חנוכיה משוקולד

ניתן למצוא מבחר  16 –בפריז ברובע ה 

מרשים של סופגניות. זהו אזור עם הרבה 

ן הוקמו הרבה מאפיות כיהודים ועל 

 של "שרל טרטר" כשרות. בחלון הראווה

 בעלתניצבה חנוכייה העשויה שוקולד. 

בחיוך: אנו נדליק בה  המקום אומרת

 נרות במהלך כל החג והיא לא תימס".

 

 

 

 

 לַאטקעס

הואמ  וַ ה / עַ י  אב  לַ זַ  - امةزالبية / عو  
ות ערב, בעיקר סופגניות הנפוצות בחלק ממדינ

 ישראל(ירדן ובמדינות ה'שאם' )סוריה, לבנון,

.ובמצרים  
 

 ראשית מכינים את הנופת: 

ألقَْطر–הנופת   
 .חצי לימון סחוט, כוס וחצי מים, כוסות סוכר לבן 3

מבשלים את המים והסוכר בסיר עד שהסוכר נמס 

 .לגנרי ואז מוסיפים את הלימון

 ألعجينة-הבצק 

כף ,  כוס וחצי מים, כפות שמן 4, כוסות קמח לבן 3

 לטיגון שמן, מעט מלח, ת סוכרכפו 2, שמרים יבשים

 ?הידעת

 מאכלי חנוכה

 התפתחות המנהג:   -חנוכה געלט  – חנוכה מעות

 נתפשט"נכתב:  1763/  תקכג, ליוורנו, בספר 'חמדת ימים' .1

 בחנוכה לרבנן מעות מוליכות שתינוקות מקומות בכמה המנהג

, אכן המצווה בהם הפתחים על חוזרים עניים וגם מנות יתר עם

 היא לעניי תורה"

הכוהן, מספר על המנהג וסף, ר' יוסף קב יספר תולדות יע.2

הכפריים  –שרבנים היו נוסעים בתקופת חנוכה בין 'הישובניקים' 

ומדריכים אותם במצוות. עם הזמן חלה הידרדרות הדורות' 

וחייבו את בני הקהילה להעניק מעות חנוכה, כמין מס מיוחד 

לרבנים ואחר כך ליתר כלי קודש )שמשים, חזנים, שוחטים, 

 (מלמדי תינוקות וכדומה

 כך הפכו מעות חנוכה להיות מקור של כלי קודש.3

דמי חנוכה לילדים, כפי  –תחנה אחרונה היא 'חנוכה געלט' .4

 שמתואר בסיפורו של שלום עליכם 'דמי חנוכה'. 

אופן ההכנה  – طريقة  التخضير  

 
מערבבים את כל החומרים היטב, ומתקבל 

 בצק דליל.

מחממים שמן בסיר עמוק, וכשהשמן חם 

יוצקים לתוכו כפיות  מתוך הבצק, 

 ומתקבלים כדורים קטנים שצפים בשמן.

לאחר שהכדורים מזהיבים טובלים אותם  

 בנופת שהוכנה מראש 

ה  י ה / ַעַוואמ   ַזַלאב 

חג 

חנוכה 

!שמח  

 החנוכיה מצרפת
החברה הישראלית למדליות 

מטבע 'למטבעות מוציאה מידי שנה ו
פריטי יודאיקה  תעדהמ' חנוכה

במטבע . השונות ישראלמקהילות 
ה חנוכימוצגת (, 1978)ט "משנת תשל

נוצרה בידי צורף  החנוכיה .רפתמצ
, במאה הארבע עשרה בצרפת יהודי

 על הדופן האחורית
 ם עשר שנימצויים 

 שערים המסמלים את 
 בית המקדש  שערי

 בירושלים ואת 
 עשר  םשני

 ישראל  ישבט
 

 חנוכיה עם שני שמשים
יהודי 'חלב' שבסוריה מספרים על 

מנהג להדליק חנוכיה עם שני 
ככל  ,שמשים. מקור המנהג

מיהודים שהגיעו לסוריה  ,ראההנ
של המנהג אינו ו מספרד. טעמ

ות סברלפי אחת ה דיו. ברור
באותה הסיבה היא פרקטית: 

 .חנוכיה הדליקו גם נרות שבת
ניתן הרחבה סברות נוספות ולל

 לסרוק את הקוד


