
מערך חנוכה
שירים ודקלומים

דקלומים
הנר שלי אדום כמו רימון

כמו לימוןצהובהנר שלי
שלי הנר ירוק כמו פרחי חצב

שלי הנר סגול כמו פרחי הסתיו,
הנר שלי כחול כמו שמים

לנר שלי יש תכלת בעיניים
הנר שלי כתום כמו שקיעת חמה,

שלי לבן כמו יונה תמה,
שלי כמו כולם ממש, אבל קוראים לו השמש.

עכשיו תראו דבר מפליא:את הנרות כולם
נדליק, צבעים אין ספור, אבל האור צבעו
אחד, והוא מאיר בחשיכה את ליל החג.

שירים
כד קטן

כד קטן, כד קטן, 
שמונה ימים שמנו נתן. 

כל העם התפלא: 
מאליו הוא מתמלא! 

כל העם אז התכנס 
והכריז: אך זהו נס! 

אילולא כד זה נשאר 
מקדשנו לא הואר. 

שירים
בואו הנה ילדים
בואו הנה ילדים 

בואו אל הבית 
חם בבית ונעים 

ריח שמן זית. 

אמא מלבבת לביבות 
בחנוכיה דולקים נרות 

ובחנוכה הילדים 
בסביבון משחקים. 

אמא מלבבת לביבות 
בחנוכיה דולקים נרות 

ובחנוכה אבא נותן 
דמי חנוכה לילד חן

שירים
באנו חושך לגרש

באנו חושך לגרש, 
בידינו אור ואש. 

כל אחד הוא אור קטן, 
וכולנו אור איתן. 

סורה חושך, הלאה שחור! 
סורה מפני האור

תשעה נרות היו לי…

תשעה נרות היו לי בחנוכיה,
הרוח באה עשתה פוווו

ונר אחד כבה.
תשעה נרות היו לי,

שמונה רק נשארו לי

נר לי
נר לי נר לי נר לי דקיק

בחנוכה נרי אדליק.
בחנוכה נרי יאיר.

בחנוכה שירים אשיר.

חנוכיה לי יש
חנוכיה לי יש, 

דולקת בה האש 
ושחה לי בלאט - 
על כד קטן אחד. 

חנוכיה שלי 
אורך נא העלי! 



.והם יספרו לי על מעשיה…

 

שירי מסיבה
בחנוכה נרקוד

בחנו חנוכה נרקוד בחנוכה
נזמין לחגיגה חבר או חברה

בחנו חנוכה  נרקוד בחנוכה
בואו למסיבה

נשלב ידיים נסתובב כמו סביבונים
נסתובב ונסתובב במעגלים קטנים

בחנו חנוכה נרקוד בחנוכה
בואו למסיבה

איזה חג שמח לי
איזה חג שמח לי לה לה לה לה לה

אור נרות זורח לי לה לה לה לה לה לה
איזה חג שמח אור נרות זורח

ואם יבוא אורח גם הוא ישיר איתי
איזה חג שמח אור נרות זורח

ואם יבוא אורח גם הוא ישיר איתי
כף כף ימחא איתי

תרך תרך ירקא איתי
כף כף ימחא איתי בחג החנוכה

מי יסובב אותי?
מי יסובב אותי? סביבון קטן אני
בחג החנוכה אסתובב פה לבדי
בחג החנוכה אסתובב פה לבדי

"איה" תסובב אותי, תסובב ימין ושמאל
עד שאני עד שאני על הריצפה אפול
עד שאני עד שאני על הריצפה אפול

כחול כחול הנר שלי
כחול כחול הנר שלי

עולה ומתלקח
בחנוכיה שלי אומר לי חג

שמח
בחנוכיה שלי אומר לי חג

שמח
ירוק ירוק הנר שלי.



לביבה לי לי
לביבה לביבה לביבה לי לי

לביבה לי לי
לביבה לי לי

סביבון סביבון סביבון לי לי
זה החג שלי

ניתן לך וגם לך
נסתובב כף נמחא

ניתן לך וגם לך נסתובב וכף נמחא

אור הנר
שכל איש ידע וכל איש יבין

שבתוך תוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו

ואין איש שאין לו נר
שכל איש ידע וכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות

את אור הנר ברבים ולהאיר את העולם כולו..
לה לה לה לה לה

סביבון שובבון.
סובב סובב הסביבון  סובב סובב ולא רוצה לישון, 

מנתר מנתר מנתר - ומסתתר! 
היכן הוא, היכן? לאן הוא נעלם? אולי הוא פה? אולי

הוא שם? 
אולי הוא במנורה? אולי הוא מאחורי החנוכיה! 

הנה חזר חזר הסביבון, סובב סובב ולא רוצה לישון, 
מנתר מנתר מנתר - ומסתתר! היכן הוא, היכן?

לאן הוא נעלם? אולי הוא פה? אולי הוא שם? 
אולי הוא במנורה? אולי הוא מאחורי החנוכיה!

הנה חזר חזר הסביבון, סובב סובב ולא רוצה לישון, 
מנתר מנתר מנתר -ומסתתר! 

היכן הוא, היכן? לאן הוא נעלם? אולי הוא פה? אולי
הוא שם? 

הנה חזר חזר הסביבון, סובב סובב וכן רוצה לישון. 
מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל - ונופל! 

סביבון קטן
סביבון קטן, סביבון

שמנמן
קופץ קופץ קופץ קופץ
קופץ קופץ קופץ קופץ

ומתיישב
סביבון קטן, סביבון

שמנמן
מתנדנד ומתנדנד מתנדנד

ומתנדנד
ומתיישב


