
ָחה! ּפָ ׁשְ ַחק ְקָלִפים ְלָכל ַהּמִ ה, ִמׂשְ ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ

ִמְתּכֹוְנִנים: 
יָג'ָמה.	  ָלִפים ֵמֲאַתר ִסְפִריַּת ּפִ יִסים ֶאת ַהּקְ ַמְדּפִ
ָלִפים. 	  ּגֹוְזִרים ֶאת ַהּקְ
ה.  	  י ַמּטָ ַלּפֵ ַההֹוָראֹות ּכְ ׁשֶ ֲעֵרָמה ּכְ ָלִפים ּבַ יִחים ֶאת ַהּקְ ַמּנִ

ֲחִקים:  ְמׂשַ
ף לֹוֵקַח ְקָלף. 	  ּתֵ ּתַ ל ִמׁשְ ּכָ
ַע אֹוָתן. 	  ים ְלַבּצֵ ָלף וְּמַנּסִ ּקְ ּבַ קֹוְרִאים ֶאת ַההֹוָראֹות ׁשֶ
ר ַלֲענֹות יַַחד ְוַלֲעזֹור ֶזה ָלֶזה.	  ׁשוָּבה ְלַבד, ֶאְפׁשָ ִאם לֹא יֹוְדִעים ֶאת ַהּתְ

ֲחִקים?  ָמַתי ְמׂשַ
ה.  ַחג ַהֲחֻנּכָ ּבְ

ֵמי ַהַחג ִלְקַראת ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות אֹו ַאֲחֶריָה. ְּ ָכל יֹום ִמי ַנִים ּבְ לֹף ְקָלף אֹו ׁשְ ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ



ים ֲאַנְחנוּ! ּבִ ַמּכַ
ים!  ּבִ ּכַ ם! ֵהיָדד ַלּמַ ְחּתֶ ִנּצַ

ים וְּצאוּ  ּבִ ּכַ ֶגל ַהּמַ ָהִניפוּ ֶאת ּדֶ
ִית.  ּבַ חֹון ּבַ ְלַצֲעַדת ִנּצָ

ים ָיכֹול ִלְהיֹות  ּבִ ּכַ ֶגל ַהּמַ  ּדֶ
הוּ  ְלׁשֶ ד ּכָ ם, ּבַ ֲהַכְנּתֶ ֶגל ׁשֶ  ּדֶ

ְמיֹוִני. ֶגל ּדִ אֹו ּדֶ

ְך ְלָגֵרׁש! אנוּ חׁשֶ ּבָ
ְך?  ים ֶאת ַהחׁשֶ ֵאיְך ְמָגְרׁשִ

ית  ׁשִ ָנס, אֹור אֹו ֲעׁשָ ַהְדִליקוּ ּפָ
ִית.  ְך ֵמַהּבַ ְוַהְבִריחוּ ֶאת ַהחׁשֶ

 ֵמֵהיָכן הוּא ֵיֵצא? ֵמַהַחּלֹון? 
קֹום ַאֵחר? ְואוַּלי ִמּמָ

ָּה ִלי ֵיׁש. י ֲחֻנּכִ
ָּה. י ל ֲחֻנּכִ  ְצרוּ צוָּרה ׁשֶ

ָּה" ֵמַעְצְמֶכם  י ּתוְּכלוּ ְלָהִכין "ֲחֻנּכִ
יֹּוְצִרים ַיַחד  ִריִטים ׁשֹוִנים ׁשֶ אֹו ִמּפְ

ָּה.  י ל ֲחֻנּכִ צוָּרה ׁשֶ
ֶרת! מוָּנה ְלַמְזּכֶ ם ּתְ חוּ ְלַצּלֵ ּכְ ׁשְ ַאל ּתִ

ֶמן? ים ִעם ׁשֶ ָמה עֹוׂשִ
ַמְדִליִקים ְמנֹוָרה! 

וָּמה עֹוד? 
ֶמן. ים ִעם ׁשֶ עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹוׁשָ נוּ ׁשְ ְּ ַצי

מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ׁשְ
ה. ֲחֻנּכָ מֹוָנה ֵנרֹות ַמְדִליִקים ּבַ ׁשְ

ּפֹות,  ִריִטים ֵזִהים: ּכַ מֹוָנה ּפְ ִאְספוּ ׁשְ
ל ֵחֶפץ ַאֵחר. ּבֹות, ַמְגֵנִטים אֹו ּכָ ּבֻ

ִמי? ִמי ֲאִני וָּמה ׁשְ
ה.  ׁשוָּרה ְלַחג ַהֲחֻנּכָ ּקְ ָגה ׁשֶ יגוּ ַהּצָ ַהּצִ

ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַאר ַהּמִ ְ ׁשוּ ִמּשׁ ּקְ  ּבַ
ם:  ְלַנֵחׁש ִמי ַאּתֶ

ִניָּה?  ם ֻסְפּגָ  ַהִאם ַאּתֶ
יק?  ּקִ ם ֵנר ּדַ  אוַּלי ַאּתֶ
ֶעֶצם ְסִביבֹון? ְואוַּלי ּבְ

ם? ָּה ַאּתֶ ִני ֵאיזֹו ֻסְפּגָ
תֹורֹו,  ל ֶאָחד ּבְ ֲארוּ, ּכָ  ּתָ

ם: ִניָּה ַאּתֶ ֵאיזֹו ֻסְפּגָ
ה?  ִרּבָ דֹוָלה אֹו ְקַטּנָה? ְמֵלָאה ּבְ ּגְ

ְָּרקֹות?  ֲעׂשוּיָה ִמי
ל ְלִביָבה? ַטַעם ׁשֶ   ּבְ

ָעה?  ִעם ַהְפּתָ

ה? יִרים ֶאת ֲחֻנּכָ ַמּכִ
ָעה  ִעְמדוּ ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִאְמרוּ ַאְרּבָ

ה. ׁשוִּרים ְלַחג ַהֲחֻנּכָ ּקְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ְך. אֹור ְוחׁשֶ
ְך". ל "אֹור"? "חׁשֶ ָמה ַהֶהֶפְך ׁשֶ

ל "ַחם"? וָּמה ַהֶהֶפְך ׁשֶ
ל "ָמתֹוק"? ְוַהֶהֶפְך ׁשֶ

ים"? ּבִ ל "ַמּכַ וָּמה ַהֶהֶפְך ׁשֶ
ל "ּפֹה"? ְוַהֶהֶפְך ׁשֶ



קֹוְרִאים ִלי אֹור.
מֹות ְסִביב  ה ׁשֵ  ֵיׁש עֹוד ַהְרּבֵ

ה "אֹור" . ּלָ ַהּמִ
ם "אֹוִרי"?  ֵ יִרים ֶאת ַהּשׁ ַמּכִ

ה "אֹור".  ּלָ מֹות ִעם ַהּמִ נוּ עֹוד ׁשֵ ְּ ַצי

ְמִכיִנים ְלִביבֹות! 
ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? 

ל ֶאָחד  ל ּכָ ְפִקיד ׁשֶ ַהְחִליטוּ ָמה ַהּתַ
ִביבֹות: ְקִניֹּות, ִעְרּבוּב,  ֲהָכַנת ַהּלְ ּבַ

ֲהָכַנת ְלִביָבה, ִטּגוּן אֹו ֲאִכיָלה.
ם ְמִכיִנים  יגוּ ֵאיְך ַאּתֶ ׁשוָּרה ְוַהּצִ ִעְמדוּ ּבְ

ִביבֹות. ֶאת ַהּלְ
ֵנס  ר ְלִהּכָ ְמְמְמ... ִנְרֶאה ָטִעים? ֶאְפׁשָ

יֹּות. ח וְּלָהִכין ְלִביבֹות ֲאִמּתִ ְטּבָ ַלּמִ

כ"ה. ָחנוּ ּבְ
ִכְסֵלו, ָחנוּ  כ"ה ּבְ חֹון, ּבְ ּצָ ַאֲחֵרי ַהּנִ

ים ְוָנחוּ.  ּבִ ּכַ ַהּמַ
ָהִכינוּ ָלֶכם ַמֲחֵנה ְמנוָּחה ַוֲחנוּ ּבֹו ַיַחד: 

ִרים וֻּבּבֹות  ִמיכֹות, ּכָ ר ֶלֱאסֹף ׂשְ ֶאְפׁשָ
ֶכם.  ּלָ ֲחֶנה ׁשֶ ּמַ ְוָלנוַּח ּבַ

ים  ים מוּל ַרּבִ ְמַעּטִ
ים  ּבִ י ָהיוּ ְמַעט ַמּכַ ָאנוּ זֹוְכִרים ּכִ
ה  ה ְיָוִנים, ְמַעט אֹור ְוַהְרּבֵ ְוַהְרּבֵ

ְך, ְוחֹוְגִגים זֹאת. חֹׁשֶ
 ָמה ֵיׁש ָלֶכם ְמַעט

ה?  וָּמה ֵיׁש ָלֶכם ַהְרּבֵ
ה ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲחָפִצים   ֵאּלֶ

ִדיחֹות  אֹו ִחיּוִּכים, ִחּבוִּקים, ּבְ
 אֹו ֲחלֹומֹות.

ה! ָעה ַלֲחֻנּכָ  ַהְפּתָ
ם ְסִביבֹון  ְלּתֶ ה ִקּבַ ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ

ָעה: ֶרת ּבֹו ַהְפּתָ ּתֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ה ָלֶכם? ַחּכֶ ּתְ ְרצוּ ׁשֶ ָעה ּתִ ֵאיזֹו ַהְפּתָ

ָעה  תֹורֹו, ַהְפּתָ ל ֶאָחד ּבְ נוּ, ּכָ ְּ ַצי
עֹות.  ִביבֹון ַהַהְפּתָ ַחת ִמּסְ ּמַ ְמׂשַ

סֹב סֹב, ְסִביבֹון!
יֵָּעֵצר. סֹוְבבוּ ְסִביבֹון ְוַחּכוּ ׁשֶ

יָקה )ְלִמי...?( נ' – ְנׁשִ
ְלּגוּל ג' – ּגִ

ה' – ֲהִליָכה
ְרצוּף  פ' – ּפַ

"ֵאיֶזה ֵנס!"
ִעְצרוּ ַעל ָהאֹות נ'.

ִביבֹון ִהיא ִקּצוּר  ַעל ַהּסְ ָהאֹות נ' ׁשֶ
ה "ֵנס". ּלָ ל ַהּמִ ׁשֶ

ים  יֹּוֵתר ִמּלִ ה ׁשֶ ּמָ  ִאְמרוּ ּכַ
אֹות נ'. ְתִחילֹות ּבָ ּמַ ׁשֶ

ְצִליחוּ לֹוַמר  ֶכם ַיַחד ּתַ ּלְ  אוַּלי ּכֻ
אֹות ס'? ְּמֹות ּבָ י ְסּתַ ּמִ ים ׁשֶ ם ִמּלִ ּגַ

אֹור ָלנוּ!
יכוּ ֶאת ַהֶחֶדר. ּבוּ ֶאת ָהאֹור ְוַהְחׁשִ ּכַ

ֵלק. ָהאֹור ִיּדָ ֶחֶדר ַעד ׁשֶ ַטְיּלוּ ּבַ
ִפים ְלַהְדִליק  ּתְ ּתַ ׁשְ ַעל ַאַחד ַהּמִ
ָנס(.  ַעם ֶאת ָהאֹור )אֹו ּפָ י ּפַ ִמּדֵ
קֹום  ּמָ ֵלק, ִעְמדוּ ּבַ ָהאֹור ִיּדָ ׁשֶ ּכְ
ְמָחה. יָעה ׂשִ ּבִ ּמַ נוָּעה ׁשֶ ַוֲעׂשוּ ּתְ

ה ֵנרֹות ַמְדִליִקים ַהיֹּום? ּמָ ּכַ
ל ֵחֶפץ  ָהִביאוּ ֵנרֹות, ְצָבִעים אֹו ּכָ
ִריִטים. ה ּפְ ּנוּ ַהְרּבֵ יֵּׁש ָלֶכם ִמּמֶ ׁשֶ

יֵניֶכם "ְלַהְדִליק"   ַעל ָהִראׁשֹון ִמּבֵ
ִאים ַאֲחָריו   ֵנר ֶאָחד, ְוַעל ַהּבָ

ְלהֹוִסיף "ֵנרֹות". 
מֹוָנה ֵנרֹות?  ם ִלׁשְ ְעּתֶ ַהִאם ִהּגַ



ְסִביבֹון, סֹב סֹב סֹב!
מֹו ְסִביבֹון. ִהְסּתֹוְבבוּ ּכְ

ִעְצרוּ ַעל ָהאֹות פ'.
ִביבֹון ִהיא ִקּצוּר ַעל ַהּסְ  ָהאֹות ׁשֶ

ה "ּפֹה". ּלָ ל ַהּמִ ׁשֶ
ֶחֶדר? ָמה יֵׁש ּפֹה ּבַ

ָבִרים  יֹּוֵתר ּדְ ה ׁשֶ ּמָ ִאְמרוּ יַַחד ּכַ
ם רֹוִאים "ּפֹה". ַאּתֶ ׁשֶ

ה! יר ַיַחד ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ ָנׁשִ
ה. יֵרי ֲחֻנּכָ ֵני ׁשִ ׁשְ ֲחרוּ ּבִ ּבַ

ירוּ אֹוָתם יַַחד. ׁשִ
נוּעֹות אֹו ִרּקוּד   ַהְמִציאוּ ּתְ

יִרים. ִ ְלַאַחד ַהּשׁ
ירוּ ְוִרְקדוּ! ׁשִ

דֹול! ֵנס ּגָ
מֹו ְסִביבֹוִנים אֹו סֹוְבבוּ  ִהְסּתֹוְבבוּ ּכְ

ְסִביבֹון.
ִעְצרוּ ַעל ָהאֹות ג'.

ִביבֹון ִהיא ִקּצוּר  ַעל ַהּסְ ָהאֹות ג' ׁשֶ
דֹול". ה "ּגָ ּלָ ל ַהּמִ ׁשֶ

דֹול וָּמה ָקָטן?   ָמה ּגָ
ָבִרים  נוּ ָמה ֵהם ַהּדְ ְּ ִית ְוַצי ּבַ ׂשוּ ּבַ ַחּפְ

ָקֵרר??  ה? ַהּמְ ּפָ דֹוִלים ּבֹו – ַהּסַ ַהּגְ
דֹוָלה?  ְמָחה ּגְ ְואוַּלי ַהּשִׂ

ל ֶאָחד הוּא אֹור ָקָטן! ּכָ
יחוּ יַָדִים ַעל ָהרֹאׁש ְוָהִכינוּ  ַהּנִ

ל אֹור. ְלֶהֶבת" ׁשֶ "ׁשַ
ׁשוָּרה. ִעְמדוּ ּבְ

ַהְדִליקוּ ֵנר ִמּנֵר.
ֶכם ַיַחד אֹור ֵאיָתן. ּלְ ְראוּ! ּכֻ ּתִ

ֶמן ַקר ֶמן ַחם אֹו ׁשֶ ׁשֶ
ֶאְמַצע ַהֶחֶדר. יחוּ ֶחֶבל אֹו חוּט ּבְ ַהּנִ

ד ְלַצד: ַצד ֶאָחד הוּא  ִקְפצוּ ִמּצַ
ֶמן ַחם",   "ׁשֶ

ֶמן ַקר". ִני הוּא "ׁשֶ ְוַצד ׁשֵ
ע ֵאיפֹה  ִפים ִיְקּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ַאַחד ַהּמִ

ֶמן  ֶ ַצד ַהּשׁ ם ְצִריִכים ִלְהיֹות: ּבְ ַאּתֶ
ר. ֶמן ַהּקַ ֶ ַצד ַהּשׁ ַהַחם אֹו ּבְ

ִקְפצוּ ְלִפי ַההֹוָראֹות.
י ֶמן ַחם ֲאִמּתִ  ְזִהירוּת! ׁשֶ

ן! ָעלוּל ִלְהיֹות ְמֻסּכָ

ָטן? ד ַהּקָ ֵאיפֹה ַהּכַ
ר ּכֹוס  ד" ָקָטן )ֶאְפׁשָ ֲחרוּ "ּכַ  ּבַ

ִלי ַאֵחר(. אֹו ּכְ
ד". יא ֶאת ַה"ּכַ ם יְַחּבִ ֶאָחד ִמּכֶ

ׂשוּ אֹותֹו. מֹוָנִאים ְיַחּפְ ַאר ַהַחׁשְ ׁשְ
נֹוָרה! ֶמן ַלּמְ ְרזוּ! ָצִריְך ִלְמצֹא ׁשֶ ִהְזּדָ


