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יוצרות קהילה



מעוז צור ישועתי
לך נאה לשבח!

מה נדיב הוא העולם,
בו כל יצור אורח.
לעת ענף פורח
או מטר קולח,

אז אבטח
לבי אפתח,

ונפשי תתרווח.

באנו חושך לקבל
בידינו אור וצל

אפשר בחושך לתרגל
וכל שינוי לחולל

בוא החושך, בוא השחור!
בך נמצא את הדרור?

מעוז צור

באנו חושך לקבל



 הנרות הללו שאנו מדליקין
 הנרות הללו שאנו מדליקין
 על הניסים ועל הנפלאות

 ועל ההצלחות ועל התשועות
שעשית לאמותינו,
 שעשית לאבותינו

 בימים ההם, בימים ההם
 בימים ההם, בזמן הזה

חנוכה, חנוכה,
 חג יפה כל כך

אור חביב מסביב,
גיל ילד/ה רכ/ה.
חנוכה, חנוכה,

 סביבון סוב סוב
 סוב נא סוב, סוב נא סוב

מה נעים מה טוב.

הנרות הללו

חנוכה חנוכה



מי תמלל גבורות ישראל,
אותן מי תמנה?

הן בכל שנה תקום הגיבורה
גואלת העם.

שמעי!
 בימים ההם בזמן הזה
 מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל הא.נשים

ינצנצו בכל מיני צבעים.

מי תמלל



בראש חודש טבת (א' טבת), במהלך חג החנוכה
מצוין חג הבנות המעלה על נס את העוצמה הנשית:
הגבורה, החוכמה והאחווה של נשים לאורך הדורות.

מקור החג בספר עזרא, היום בו שבו לשאת נשים מבנות
ישראל, ובמגילת אסתר, היום שבו הובאה אסתר

בפני המלך אחשוורוש והומלכה תחת ושתי.
ביום זה מציינים את גבורתן וחוכמתן של

שתי גיבורות נוספות: יהודית, שכבשה ביופייה
את הולפונרנוס שר הצבא, ערפה את ראשו

והצילה בזכות מעשיה את אנשי יהודה,
וחנה בת מתתיהו, שעוררה את אחיה החשמונאים

להתחיל את המרד ביוונים.

חג הבנות – עיד אל בנאת

החג נשתמר בקרב קהילות ישראל בצפון אפריקה:
תוניסיה, לוב, ג'רבה, מרוקו, אלג'יריה, תורכיה ושאלוניקי.
נשים, נערות וקשישות מתאספות לחגיגה שבה הן לומדות,

רוקדות, שרות ושולחות מנות אישה לחברתה.
יש שנהגו לבקש סליחה אישה מרעותה, כביום הכיפורים;

יש שנהגו לקיים ביום זה חגיגה לכל בנות המצווה,
שלאחריה ניגשות הנשים לנשק את ספר התורה.



יוצרות קהילה

חג שמח!

קהילת הלב – רש"י 50/52 (בסמטה הקטנה בין הבניינים)
נפגשים ונפגשות בכל יום שישי בשעה 17:30

לקבלת שבת חגיגית, מוארת, צבעונית ומקבלת את כולםן/
 @KEHILAT HALEV !הצטרפו אלינו

המרכז הגאה - טשרניחובסקי 22 א' (בתוך גן מאיר)
ראשון-חמישי 10:00-22:00 | 03-5252896 שלוחה 0
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