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בית העם

שיג ושיח ציוני
Hanukkah

Strengthen the Light

During Hanukkah, which takes place in December
(the Jewish month of Kislev), the Jewish people
remembers the Maccabees' triumph over the Greeks,
and celebrates the dedication of the reclaimed temple.
The eight days during which we kindle lights,
commemorate the miracle that occurred to us upon
returning to the temple, when the little oil left by the
Greeks sufficed to light the Menorah for eight whole
days and nights!

A. D. Gordon

“There will be no triumph of light over darkness as long as
we do not realize the simple truth that, instead of fighting
the darkness, we must strengthen the light”

1. What do you think A. D. Gordon meant by
“strengthen the light”? Is that enough for fighting
darkness?
2. What darkness must we fight? How? What
forms can darkness take?
3. How can we strengthen the light?
4. What do you think is your role in strengthening
the light?

1. What myths/symbols/values connected to Hanukkah do
you know of?
2. In the current global reality, what could be related to these
myths? How?
3. How can we utilize the values of the holiday for action and
contribution? Ours, the community’s, inside and out.
4. If you could make one wish for every candle, for the state of
Israel/the Jewish people, what would you wish for?
5. If you could do one enlightening thing for the Israeli society/
the community in which you live, what would you do?
6. What metaphoric candle would you light? Who would you
dedicate it to?

From "The Menorah"
Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl
With such thoughtful occupation the week passed. There
came the eighth day, on which the entire row of lights is
kindled, including the faithful ninth candle, the shammash,
which otherwise serves only to light the others. A great
radiance shone forth from the Menorah. The eyes of the
children sparkled. For our friend, the occasion became a
parable for the enkindling of a whole nation. First one candle;
it is still dark and the solitary light looks gloomy. Then it finds
a companion, then another, and yet another. The darkness
must retreat. The young and the poor are the first to see the
light; then the others join in, all those who love justice, truth,
liberty, progress, humanity and beauty. When all the candles
are ablaze everyone must stop in amazement and rejoice at
what has been wrought. And no office is more blessed than
that of a servant of light.

Binyamin Ze’ev Herzl manages to write a uniquely
optimistic text, comparing the revival of the nation
to the kindling of the Menorah lights.
Herzl kindled candles of freedom, justice, progress
and beauty. In light of the recent terror attacks
in Israel and the world, which light do you see
flickering? Which lights can you/would you like to
kindle?
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The terror attacks in Paris, thus far claiming the lives of at least 132
victims, shocked the entire world, including France. Three days of
mourning were announced in the republic.
Furthermore, a state of emergency was declared, borders were
closed, and many citizens gathered in the locations where the
terror attacks took place and lit candles, left letters and flowers,
or participated in various memorial ceremonies. The Notre-Dame
Cathedral in central Paris was lit with the colors of the French flag on
Sunday, and thousands of people participated in a unique ceremony
commemorating the victims.
Cardinal André Vingt-Trois, the archbishop of the Catholic Church
in France, presided over the ceremony. "We are here to share the
sorrow with the families and friends, and pray for the wounded in the
hospitals", said Vingt-Trois. "We must protect our values and cherish
them, this is our only hope. We will respond to such barbarism with
faith in mankind."

Rabbi Abraham Isaac Kook
A Candle Burns in Every Man
Every man must know and understand
That a candle burns deep within him,
And his candle is unlike his friend’s
And no man without a candle exists.
And every man must know and understand
That he must strive to uncover
The light of the candle publicly
And light it into a great torch
And light the whole world

Formal and improvised memorial and mourning
ceremonies are usually characterized by the
lighting of candles. This is what had recently
happened in Paris. This is also what happened
after the assassination of Israeli Prime Minister,
Yitzhak Rabin Z”L, when tens of thousands of
young men and women lit candles in the squares.
1. Do you agree with the cardinal that the answer to
barbarism is faith in mankind?
2. Is faith in mankind, in light and in goodness true?/
realistic?/leading us safely forward? If not, what is?
A.D. Gordon and Cardinal Vingt-Trois
represent different religions, and yet their
message is similar.
1.What can be learnt from the fact that
representatives of two different religions say
things carrying a similar message?
2. What could be the practical significance
of the value-based partnership we
witnessed here?

1. In the spirit of Rabbi Abraham Isaac Kook’s
words, what candle burns within you?
2. How can this candle “light the whole world”?
3. Can you help your friends in the group uncover
the candle burning within them?
4. What power does a “great torch” possess
compared to one candle? Who would you like to
light a great torch with? Which torch would it be?
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עופר לבנת מעריב 17.11.2015

התקפת הטרור בפריז ,שגבתה עד כה לפחות  132קורבנות ,הכתה בהלם
את העולם ,ואת צרפת בתוכו .ברפובליקה הכריזו על שלושה ימי אבל.
כמו כן הכריזו על מצב חירום ,הגבולות נסגרו ,ואזרחים רבים התקהלו
במוקדי הפיגועים והניחו נרות ,פתקים ופרחים או השתתפו בעצרות זיכרון
למיניהן.

ביום ראשון הוארה כנסיית נוטרדם במרכז פריז בצבעי דגל צרפת ,ואלפים
התייחדו בטקס מיוחד עם זכר הקורבנות .הטקס נוהל על ידי הקרדינל
אנדרה וינגט־טרויס ,הדמות הבכירה ביותר בכנסייה הקתולית בצרפת.
“אנו כאן כדי לחלוק את העצב עם משפחותיהם וחבריהם ולהתפלל עבור
הפצועים הנמצאים בבתי החולים” ,אמר וינגט־טרויס“ .עלינו לשמר את
הערכים שלנו ולהוקיר אותם ,זו התקווה היחידה שלנו .נגיב לברבריות הזאת
באמונה באדם”.

ִּב ְמדּורֹות ִמ ְל ָח ָמה  /חנה סנש

ִּב ְמדּורֹות ִמ ְל ָח ָמהִּ ,בדְ ֵל ָק ִּהִּ ,ב ְש ֵר ָפה,
ֵּבין ִיַּמים ס ֲֹוע ִרים ֶׁשל ַהּדָ ם,
ִהנְ נִ י ַמ ְב ִע ָירה ַּפּנָ ִסי ַה ָּק ָטן,
ְל ַח ֵּפׂשְ ,ל ַח ֵּפׂש ֶּבן-אדָ ם.
ַׁש ְל ֲהבֹות ַה ְּׂש ֵר ָפה ַמדְ ִעיכֹות ַּפּנָ ִסי,
אֹור ָה ֵאׁש ְמ ַסנְ וֵר ֶאת ֵעינַ י;
אּביטֵ ,איְך ֶא ְר ֶאה,
ֵאיְך ִ
אּכיר,
ֵאיְך ֵאדַ עֵ ,איְך ִ
ְּכ ֶׁשהּוא ֲיַעמֹד ְל ָפנַ י?
ֹלהיםֵּ ,תן ִס ָימן ַעל ִמ ְצחֹו,
ֵּתן ִס ָימןֱ ,א ִ
ִּכי ָּב ֵאׁשַּ ,בדְ ֵל ָקה ַּובּדָ ם,
אּכיר ֶאת ַהּזִ יק ַה ָּטהֹורַ ,הּנִ ְצ ִחי,
ֵכן ִ
ֶאת ֲא ֶׁשר ִח ַּפ ְׂש ִּתיוֶּ :בן-אדָ ם.

טקסי זיכרון ואבל רשמיים ומאולתרים מאופיינים
בהדלקת נרות.
כך קרה במתקפה בפריז .כך קרה לאחר
רצח ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבין ז”ל,
כשרבבות של צעירים הדליקו נרות בכיכרות.
 .1האם את/ה מסכים/ה עם הקרדינל כי
התשובה לברבריות היא האמונה באדם?
 .2האם האמונה באדם ,באור ובטוב נכונה?/
מציאותית? /מובילה קדימה בבטחה? ואם לא,
אז מה כן?
א.ד .גורדון ,והקרדינל וינגט-טרויס הינם
נציגים של דתות שונות .ובכל זאת המסר
העולה מדבריהם דומה.
 .1מה אפשר ללמוד מהעובדה שנציגים
של דתות שונות אומרים דברים בעלי מסר
דומה?
 .2מה יכולה להיות המשמעות המעשית של
השותפות הערכית שראינו כאן?

הרב קוק
 .1כיצד את/ה תופס/ת את שירה של
חנה סנש ,כשיר אופטימי או כשיר
פסימי?
 .2חנה סנש כתבה את "בן אדם"
בשנים של מלחמת העולם השניה.
האם השיר רלוונטי גם היום?
 .3כאשר את/ה מבעיר/ה את פנסך
הקטן ,מה או את מי את/ה מחפש/ת?

צריך שכל איש ידע ויבין ,שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין ,שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים ,ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו.

 .1ברוח דבריו של הרב קוק ,איזה נר
דולק בתוכך?
 .2כיצד יכול נר זה “להאיר את העולם
כולו”?
 .3האם תוכל לסייע לחבריך לקבוצה
לגלות את הנר שבתוכם?
 .4מה כוחה של “אבוקה גדולה” לעומת
נר אחד? עם מי היית רוצה להדליק
אבוקה גדולה? ואיזו?

ההסתדרות הציונית העולמית

World Zionist Organization
המחלקה לפעילות בתפוצות

Department for Diaspora Activities

בית העם

שיג ושיח ציוני
מוסף חנוכה

להגביר את האור

בחג החנוכה החל בחודש דצמבר (כסלו על פי הלוח העברי)
זוכר העם היהודי את ניצחון המכבים על היוונים ,וחוגג את
חנוכת בית המקדש שהצלחנו להשיב לידינו .שמונת הימים בהם
אנו מדליקים נרות ,מציינים את הנס שארע לנו כאשר שבנו
למקדש ,והשמן המועט שהותירו היוונים ,הספיק להאירו במשך
שמונה ימים ושמונה לילות תמימים!

א.ד .גורדון

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על
האמת הפשוטה ,שבמקום להילחם בחושך ,עלינו להגביר את
האור"

 .1למה התכוון להבנתך א.ד .גורדון
כשאמר "להגביר את האור"? האם זה
מספיק כדי להילחם בחושך?
 .2באיזה חושך עלינו להילחם? כיצד?
אילו צורות יכול ללבוש ולפשוט החושך?
 .3איך ניתן להגביר את האור?
 .4מה את/ה רואה כתפקידך בהגברת
האור?

 .1ככל הידוע לך ,מהם המיתוסים /הסמלים /ערכים
שנקשרו לחג החנוכה?
 .2במציאות העולמית היום ,מה יכול להתחבר
תודעתית למיתוסים אלו? ובאיזו משמעות?
 .3כיצד אנו יכולים לגייס את הערכים של החג ,לטובת
עשייה ותרומה? שלנו ,של הקהילה ,פנימה והחוצה.
 .4לו יכולת לבקש משאלה אחת עם כל נר ,למען
מדינת ישראל /העם היהודי ,מה היית מבקש/ת?
 .5לו יכולת לעשות מעשה מאיר אחד למען החברה
בישראל /הקהילה בה את/ה חי/ה ,מה היית עושה?
 .6איזה נר מטאפורי היית מדליק/ה? למי היית
מקדיש/ה אותו?

מתוך "המנורה" -בנימין זאב הרצל

בעבודה מלאת–מחשבות כזו עבר השבוע .הגיע הערב השמיני,
שבו דולקים כל הנרות ,אף גם התשיעי ,השמש הנאמן ,שכל
תפקידו הוא רק להדליק את האחרים .שפעת אורה הפיצה
המנורה .עיני הילדים הפיקו נֹגה .ובעיני מיודענו היתה חזות
הכל משל ודמיון להתעוררות האומה .בתחילה נר אחד ,והנה
עוד חֹשך ,והנר היחידי עוד עצוב למראה .ואחריו ימצא לו חבר,
ועוד אחד ,עוד אחדים .האפלה כליל תחלוף .בראשונה יזרח
האור לצעירים ,לדלים ,ואחרי–כן ילוו עליהם האחרים ,אוהבי
הצדק ,האמת ,החרות ,ההתקדמות ,האנושות ,היֹפי .וכשכל
הנרות דולקים נשתומם ונשמח על המפעל שנעשה ואין כהונה
הׁשמש בהיכל האור.
המאשרת את בעליה כזו של ַ

גם בימים קשים לעם היהודי ,מצליח בנימין
זאב הרצל לכתוב טקסט אופטימי מעין כמוהו
ולדמות את תקומתה של האומה להדלקת נרות
המנורה.
הרצל הדליק נרות של חירות ,צדק ,התקדמות
ויופי .בצילם של ארועי הטרור בישראל ובעולם,
אילו נרות מהבהבים את/ה רואה? אילו נרות
את/ה יכול/ה רוצה להדליק?

