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 אירגונים מגוונים עובדים באיגרת מידע ל –חג החנוכה 

)היום שלאחר  בדצמבר 30בין ( ל)ערב הדלקת נר ראשון בדצמבר 22בין ( 2019השנה ) חל תש"פ חג החנוכה

 (.הדלקת נר שמיני

 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. 

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

לאחר שקיעת החמה או עם צאת הכוכבים. ההדלקה נעשית בפתח הבית, החצר או חלון הבית, במקום הנראה החנוכה, 

 בימים שמדובר העובדה בשל אך מלאכה עשיית על הגבלה אין חנוכה ימי בשמונת כדי לפרסם את הנס.  -לעוברים ושבים 

 .להתענות או המת את בהם להספיד אסור שמחה של

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

 חנוכה" לילדים.

 מידע שימושי ועצות להתייחסות בתקופה זו:

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

 לביבות וסופגניות.  –: נהוג לציין את החג באכילת מאכלים מטוגנים כגון הסעדה -

, מומלץ להקדים את שעת והתכנסויות משפחתיות,מועד הדלקת הנרות בחיק המשפחהבשל  :והשתלמויות פגישות -

 פגישות שאינן חיוניות. או השתלמויות ולא לקייםהסיום של השתלמויות בארגון 

ותוך התחשבות במגבלות  להדליק נרות מבלי שיפריעו לאחרים באי הארגון יוכלו בורצוי להקצות אזור  הדלקת נרות: -

לבחור את המקום תוך ייעוץ הלכתי שייקח בחשבון, יחד עם כללי הבטיחות הנדרשים, גם עמידה כדאי בטיחותיות. 

 .בכללי ההלכה

לפעילות הדלקת הנרות כשהיא נעשית שלא על פי  פעמים רבות קיימת רגישות ציון החג והדלקת נרות בארגון : -

ייתכן ויהיו כאלה אשר ימנעו  ,("הזכרת שם שמיים לבטלה")זאת במיוחד כשמדליקים נרות ומברכים עליהם  ,ההלכה

במידה ורוצים לקיים את טקס הדלקת הנרות שלא במועדו וכהלכתו, מומלץ להימנע  עקב זאת. מלהגיע לפעילות החג

 מברכה עם הזכרת שם שמיים.

 או תיתכנה בקשות לשיבוץ שלא יכלול משמרות ערב בימי החג הנרות בשל הרצון לשהות בבית בזמן הדלקת צוות: -

 וכדאי להיערך לבקשות אלו מבעוד מועד.  שעות עבודה מאוחרות

במלחמת החשמונאים. המנהג  ,אחותו של יהודה המכבי ,יוחד מנהג מיוחד בחנוכה, בשל חלקה של יהודיתלנשים 

 קיום כדאי לאפשר .הוא שנשים נמנעות ממלאכה מהדלקת נרות למשך חצי שעה, בשעה שמדליקים נרות בביתן

 .לנשים בארגון המקיימות אותומנהג זה 

 

 תרבותי לירושלים-הפרסומים של המרכז הבין בדף ניתן למצוא לגבי חגים ומועדיםאגרות מידע נוספות 

(http://jicc.org.il/heb/.) 
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