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 באירגוני רווחה ושירותים חברתייםאיגרת מידע לעובדים  –חג החנוכה 

  )נר שמיני(. 2017 ינוארב 1לבין )ערב הדלקת נר ראשון(  2016 בדצמבר 24חל בין  זהחנוכה  תשע"חג 

 .השנה חל חג החנוכה במקביל לחג המולד וראש השנה )נוצרי( ולנובי גוד )דוברי רוסית(
 

 רקע כללי 

במסורת היהודית מציינים את חנוכה לזכר הניצחון במרד החשמונאים, נס פך השמן וחנוכתו מחדש של בית המקדש. החג 

 מצויין בהודיה, באמירת 'הלל' ובהדלקת נרות החנוכה. 

טבת בועד לב' לאחר צאת השבת 1224..6201 -ה במוצאי שבת, נר ראשון, שיודלק ימים מכ"ה בכסלושמונה  -משך החג 

 .לאחר צאת השבת 31.12.16 -ה במוצאי שבתנר שמיני יודלק  (.71.1.201)

הדלקת נרות החנוכה היא אחת משבע המצוות שקבעו חז"ל. המצווה היא להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה, לאחר 

  -ושבים  שקיעת החמה או עם צאת הכוכבים. ההדלקה נעשית בפתח הבית, החצר או חלון הבית, במקום הנראה לעוברים

שמונת ימי חנוכה נחשבים ל"ימים טובים" מדרבנן )כלומר מדברי חכמים ולא מהתורה(, ולפיכך אסור     כדי לפרסם את הנס.

 להיות בהם בהספד ובצום, אך מותר לבצע בהם מלאכות. 

יבונים וחלוקת "דמי אכילת מאכלים מטוגנים )כגון לביבות וסופגניות(, הזכרת נס פך השמן, משחק בסב -בין מנהגי החג 

 חנוכה" לילדים.

 מידע שימושי לצוות ועצות להתייחסות בתקופה זו:

 פרט לאיסור על הספד ותענית, אין מגבלות על "עשיית מלאכה"., ימי החנוכהבכאמור,  סדר היום: -

וסופגניות. חשוב לקחת בחשבון מגבלות כגון לביבות  –: נהוג לציין את החג באכילת מאכלים מטוגנים כגון הסעדה -

 השמנה וסוכרת, ולהתייעץ עם הצוותים לפני הגשה של מאכלים אלו.

יתכן  ובשל התכנסויות משפחתיות לרגל החג תהיינה  .פוניםאין מניעה לקבוע פגישות עם  מפגשים וטיפולים: -

 שאינו חיוני. מפגשבקשות לדחיית 

פעמים רבות קיימת רגישות לפעילות הדלקת הנרות, כשהיא נעשית שלא על פי ההלכה זאת : הדלקת נרות בארגון -

עליהם )"הזכרת שם שמיים לבטלה"(. במידה ורוצים לקיים את טקס הדלקת  במיוחד כשמדליקים נרות ומברכים

 מלץ להימנע מברכה וכמובן להתחשב גם במגבלות בטיחותיות.הנרות שלא במועדו וכהלכתו, מו

: בשל מועד הדלקת הנרות בחיק המשפחה, מומלץ להתאים את מועד סיום ההשתלמויות למועדי פעילויות מקצועית -

  הדלקת הנרות.

לנשים יוחד מנהג מצוה מיוחד בחנוכה, שאינו נהוג עבור גברים, זאת מכיון  שהיו הן שותפות לנס בזכות  צוות: -

יהודית אחותו של יהודה המכבי. המנהג הוא שנשים נמנעות ממלאכה מהדלקת נרות למשך חצי שעה, בשעה 

יעדיפו להחליף זמן זה עם  רות(,שמדליקים נרות בביתן. נשים בצוות שנמצאות בעבודה מחוץ לביתן )בעת הדלקת הנ

 עובד או עם עובדת שמדליקים בביתה במועד אחר, כך שיוכלו למלא אחר המנהג. 
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