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מ   ת ַהּיֹוםִאיִריםִמי ָהֲאנִָשים שֶׁ קֹומֹות ,  לָכֶׁם אֶׁ ִאיִרים ּומּוָאִרים ֵאילּו מ  ִביל כֶׁם מ  ?ִבש 



לראות את האור LA SIGNIFICATION DU MOT LUMIÈRE  BLOG MILIM

HTTPS://BLOG.RAVMILIM.CO.IL/INDEX/%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8/
נגה פורת: מאת

למושג האור יש משמעויות  . בני אדם מעדיפים באופן טבעי את האור על פני החושך. אֹורעל שימושיה המיוחדים של המילהלשפוך אוראנסה, האּוריםלרגל חג

הדבר  . הטוב והרע, בין היתר הניגוד בין אור לחושך מסמל את הניגוד בין החיובי והשלילי. הן ביהדות והן בתרבויות רבות אחרות, מופשטות וסמליות רבות ומגוונות

.ועודבני חושךלעומתבני אור,(היבטים חיוביים ושליליים, מעלות וחסרונות)אורות וצללים,קרן אור באפלהמשתקף בביטויים כמו

יק: " למשל בפסוק, אור מסמל תחושה טובה ושמחה ְשֵריאֹור ָזֻרַע ַלַצדִּ ְמָחה-ּוְליִּ ר  "מופיע הפועל שנגזר מהשורש אואֹורּו ֵעיָניובביטוי(. א"י, ז"תהלים צ" )ֵלב שִּ

במשמעות  נהיה לו אור בעינייםבעברית מדוברת משתמשים בביטוי. מצבו הוטב, התאושש:הוא( ט"כ, ד"לפי שמואל א י)פירושו המקורי של ביטוי זה . בבניין קל

.חביבות ולבביות, ֵסבר פנים יפותפנים מאירות מתארים כולם, אור פנים, הביטויים ְמאֹור פנים. רווח לו, הוקל לו:קרובה

התחמם כנגד מילה זו מופיעה גם בביטוי המליצי. אור וחום שהאש מפיצהוהיא מציינת בעיקר ', אֹור'חלופה של המילה , אּורמופיעה המילה' חג האּורים'בביטוי 

וֱהֵווי מתחמם  : "נאמר( י, ב)במסכת אבות .כדי ללמוד מחוכמתו ולהפנים את דרכיו והתנהגותו' חכם וכד,ניצל את קרבתו לאדם דגול:שפירושו(של מישהו)אּורֹו
.אּוִרים ְוֻתִמיםבמובן זה לבין המילה הראשונה בצירוף' אּור'אין קשר בין המילה , ככל הנראה". שלא תיכווה–וֱהֵווי זהיר בגחלתן , כנגד אּורן של חכמים

בארמית  (. א, פסחים א, משנה" )אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר: "למשל, לפני תאריך עברי מציין את הערב שלפני אותו תאריך' אור ל'הביטוי 

י ְנהֹור? מציינת דווקא את שעות החשיכה' אור'כיצד המילה . ערב או לילה' אּוְרָתא'תלמודית מציינת המילה הקרובה  פירושו  , אגב. יש הסוברים שזוהי לשון ַסגִּ

.והוא משמש ככינוי בלשון נקייה לעיוור', אור רב'המילולי של הביטוי הארמי הזה הוא 

:  בין היתר בפסוק, היא מתפרשת דווקא כענן גשם, במקרא' אור'אבל במקרים אחדים שבהם מופיעה המילה , אומנם יש קשר הטבעי בין אור לשמש ולמזג אוויר חם

יץ ֲעַנן אֹורֹו" א"י, ז"איוב ל" )ָיפִּ

ְצָוה ְותֹוָרה אֹור: "מתייחס לידיעת התורה והמצוות' אור'בלשון המקורות המונח . ולכן הוא נחשב מקור לידיעה, האור מאפשר לנו לראות י ֵנר מִּ (.  ג"כ', ומשלי" )כִּ
תרגום של , ַהְנאֹורּותבאירופה מכונה תקופת18-וה17-תקופת ההשכלה במאות ה ENLIGHTENMENT המשמעות המופשטת של . באנגלית

יש כמה משמעויות בתחום הידיעה  , ֶהָאָרה,לשם הפעולה של פועל זה. (של מישהו)האיר את עיניובייחוד בצירוף, 'הסביר, ביאר, הבהיר'היאֵהִאירהפועל

הלכה  , פרק ג, ברכות, לפי תלמוד ירושלמי)ְפתח פיך ויאירו דבריךהביטוי.או התגלות רוחנית, הבנה פתאומית של דבר מסובך, הסבר או ביאור: וההבנה

.ובייחוד דברי טעם, כקריאת עידוד לאדם שישמיע את דבריומשמש(ד

ְשָפֶטָך ַכָצֳהָריִּם: "במקרא מופיע ביטוי קרוב. 'גילה דבר שלא היה ידוע'היא הוציא לאורהמשמעות הראשונית של הביטוי ְדֶקָך ּומִּ יא ָכאֹור צִּ גם  (. 'ו, ז"תהלים ל" )ְוהֹוצִּ

ְשָפֶטיָך אֹור ֵיֵצא: "יש מקור בביטוי מקראי דומהָיָצא ִצְדקֹו ָלאֹורלביטוי התפרסם  :בימינוראה אוראויצא לאורמכאן השתלשלה המשמעות של(. 'ה', הושע ו" )ּומִּ

.כלומר הובא לידיעת הציבור, נדפס והופץ בציבור, בדפוס

https://blog.ravmilim.co.il/index/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a8/


LA GRAMMAIRE DE HANOUKAH

דקדוק של חנוכה

ל   תֹו ֶשל ַבִית אֹו ִמְפעָּ ה אֹו ֶטֶקס ִלְכבֹוד ַהְכנָּסָּ ה ִמִסבָּ ֲחנֻכָּ

לָּה  ַחג ֶבן ְשמֹונָּה יִָּמים | ְוַכּדֹוֶמה ְלִשּמּוש אֹו ְלַהְפעָּ

ה ְבִכְסֵלו ְוֵאילְָּך) ְלֵזֶכר ֲחנַֻכת ֵבית ( ֵמֶעְשִרים ַוֲחִמשָּ

ִאים ש ִביֵמי ַהַחְשמֹונָּ ַהִּמְקּדָּ

לחנךח נ ךִחּנּוך 

https://www.youtube.com/watch?v=QAXX50K8q5M

https://www.youtube.com/watch?v=-QGJZJeEOmw

https://www.youtube.com/@handinhandil

https://www.youtube.com/watch?v=qo-ADyxh_YU

https://www.youtube.com/watch?v=QAXX50K8q5M
https://www.youtube.com/watch?v=-QGJZJeEOmw
https://www.youtube.com/@handinhandil
https://www.youtube.com/watch?v=qo-ADyxh_YU


SIGNIFICATION DU NOM HAG OURIM חג האוריםמשמעות השם 
אורים ואורות

האם  . מעיד עליו? (אוּררבים של " )אוּרים"או ל( עולה במאה התשע עשרה כאחד התרגומים לשם החג שיוסף בן מתתיהו של אֹור" חג האורים"השם הנרדף לחנוכה 
רבים  " )אֹורים"מחדשי הצירוף התכוונו ל
:  במזמור קלו הידוע–בתהלים , במקרא צורת הרבים מתועדת פעם אחת בלבד. אבל לא כך היה תמיד, אֹורֹותהיאאֹורבימינו צורת הרבים של

ה" דִֹליםאֹוִריםְלעֹש ֵׂ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ , ּגְ שר שם נזכר–כמו במגילת הסרכים , אוריםגם במגילות שנמצאו בקומראן משמשת לא פעם הצורה(. פסוק ז" )ּכִ
צורת רבים זו שימשה לא מעט בפיוטים ואף במאה התשע עשרה אצל סופרי ההשכלה ובמאה העשרים בחיבוריהם של סופרים דוגמת  . מלאך חושךלצדהאורים

.ביאליק וברנר
ךָ : "יט, בישעיהו כואֹורֹותאבל נחלקו הדעות על פירוש, הוא עשב מאכל( לט, מלכים ב ד)אֹורֹותבמקרא י ַטל אֹורֹת ַטּלֶּ הוא אותו העשב או צורת  אֹורֹותשמא[1]".ּכִ

.למן ימי הפיוטים ואילך–אבל עיקר השימוש בה בתקופה מאוחרת יותר , כבר משמשת במקראאורותאפשר אפוא שהצורה? אֹוָרהאואֹורהרבים של
חג ובתקופה זו גם זרח אורו של הכינוי. אֹוריםאך במאה התשע עשרה עוד שימשה, אורותופינתה מקומה לאֹוריםבלשון ימינו נזנחה כמעט לחלוטין הצורה

מקור השם הוא בשם לחנוכה שנזכר בכתבי ההיסטוריון היהודי הנודע יוסף . 'חג האורות'כלומר , חג האֹוריםנראה שבתחילה הוא נקרא. לחנוכההאורים
הוא מתאר את חידוש העבודה בבית , החיבור המקיף שכתב ביוונית על תולדות עם ישראל, "קדמוניות היהודים"בחיבורו (: הידוע גם כיוספוס פלוויוס)בן־מתתיהו 

חג של שמונה ימים גם לדורות  ( כלומר בהלכה)ובעקבותיה קבעו בחוק , לפי תיאורו נמשכה החגיגה על חידוש הקורבנות שמונה ימים(. המכבי)המקדש בידי יהודה 
φῶταאנו חוגגים חג זה וקוראים לו , הוא כותב, מאז ועד היום. הבאים fotaבאותיות לטיניות ) photaאו בכתיב המוכר יותר – φῶςאו φάοςצורת הרבים של –

[2].'אורות'או ' אֹורים'כלומר –( 'אור'
וגם כינוי זה לחנוכה שימש  ,חג המאורותאת הצירוףφῶταנקט המתרגם קלמן שולמאן תמורת 1864לעברית משנת " קדמוניות היהודים"בתרגום הראשון של 

:  1888משנת " המחנים"כך למשל אנו מוצאים בספרו של מאיר רבינוביץ . חג האוריםאולם השם שפשט מסוף המאה התשע עשרה היה. מעט בעשורים הבאים
".מפני שהיתה אור ליהודיםחג האוריםובן מתתיהו העיד שנקרא"

ְציֹו : "כך למשל בתיאור האירוני של ישעיהו הנביא להכנת הפסילים', אש'פירושו אוּרשהרי–' חג האש'כלומר , חג האוּריםואולם כיום נהוג לכנות את החג של  ]חֶּ
ש  [ העץ לפסל מֹו אֵׂ ַרף ּבְ ל, ש ָ ר יֹאכֵׂ ש ָ ְציֹו ּבָ ע, ַעל חֶּ ּבָ ה ָצִלי ְוִיש ְ ָאח ַחּמֹוִתי ָרִאיִתי, ִיְצלֶּ רות סתומה אחת של צורת  היק(. טז, מד" )אוּרַאף יָחֹם ְויֹאַמר הֶּ

דוּ ה: "מזדמנת בפסוק בישעיהו[3]אוּריםהרבים ּבְ ֻאִרים ּכַ ן ּבָ ם ה' ַעל ּכֵׂ ֵׂ ֵּׂי ַהיָּם ש  ִאי ל' ּבְ ָראֵׂ י ִיש ְ פרשה  בספרות המדרש הת(. טו, ישעיהו כד" )ֱאלֹהֵׂ
[4].ופירוש זה התקבל בספרות ההלכה לדורותיה, (כלומר נרות או כלים לנרות)' פנסים'שבפסוק כאוּריםהמילה

שר בין אֹור לאוּר אֹוריםולא רק בגלל שקיעת צורת הרבים–ייתכן אפוא שגם בעקבות הבנה זו  חג  בפי כול לחג האֹוריםהיה–ובין אש לנרות החנוכה ' אש'ובגלל הקֶּ
.האוּרים

https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/#_ftn1
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/#_ftn2
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/#_ftn3
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/17/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/#_ftn4


OR GADOL   AMIRאור גדול DADON
 י ֶזה ַמֶשהּו ָחשּוב כִּ י מִּ י ְקָצת ָעצּוב אּוַלי ָלַמְדתִּ ם ָהָיה לִּ ְואִּ

ָבה ְלָכל ָדָבר ְלַבד ְבתֹוְך ָכל ַהֵטרּוף   ְגַמר ֵיש סִּ ַבּסֹוף ְכֶשֶזה נִּ

ָבה   ְגָמר ֵיש סִּ י חֹוֵשב ֵאיְך ֶשַהְזַמן ָלעּוף ֲאָבל ַבּסֹוף ְכֶשֶזה נִּ ֲאנִּ

י ָבא  ל ֲאנִּ ְשאֹּ יְך לִּ ֹּא ָצרִּ ל עֹוד ל יר ַהכֹּ ְלָכל ָדָבר אֹור ָגדֹול ֵמאִּ

ם   ְנשֹּ ל ֵמַהְתָחָלה ְכמֹו לִּ יל ַהכֹּ ְחיֹות ְלַהְתחִּ ָמה ֶשטֹוב ְולִּ ד מִּ ְלמֹּ לִּ

ְתַבְזֵבז יֹוֵתר ֹּא מִּ י ל י ָכאן ֲאנִּ אשֹוָנה ֲאנִּ ְבַפַעם ָהרִּ

 ל ר ֶאבֹּ ר ְלָכל ֶאָחד ֵיש ֶאת ַהֶדֶרְך ַלֲעבֹּ ְזכֹּ י ָיכֹול ַרק לִּ ם ֲאנִּ ְואִּ

ל   יר ַהכֹּ ְגָמר ֵיש ְתשּוָבה ְלָכל ָדָבר אֹור ָגדֹול ֵמאִּ ַבּסֹוף ְכֶשֶזה נִּ

ְחיֹות   ָמה ֶשטֹוב ְולִּ ד מִּ ְלמֹּ י ָבא לִּ ל ֲאנִּ ְשאֹּ יְך לִּ ֹּא ָצרִּ עֹוד ל

י ָכאן  אשֹוָנה ֲאנִּ ם ְבַפַעם ָהרִּ ְנשֹּ ל ֵמַהְתָחָלה ְכמּו לִּ יל ַהכֹּ ְלַהְתחִּ

ְתַבְזֵבז יֹוֵתר ֹּא מִּ י ל ֲאנִּ

https://www.youtube.com/watch?v=Ak79axDkIEw

https://www.youtube.com/watch?v=jeU9Sbq0D0A



אור ביטויים של 

יר ֵנרֹו ָיאִּ

ְמָחה אֹוָרה ְושִּ

י אֹור  יהִּ וִּ

אֹור ְיָקרֹות

ים ְבַעת ַהָימִּ אֹור שִּ

אֹור ַהָגנּוז

ָיֹרק אֹור 



שלחנוכהמילון

יבֹון ְסבִּ

ָיה ֲחנֻכִּ

י/ כד כד ְיָונִּ

ים יקִּ ַמְטְבעֹות ַעתִּ

ֵנרֹות

יֹות ֻסְפָגנִּ

ים ַחְשמֹוָנאִּ

י ְיהּוָדה ַהַמַכבִּ

ְקָדש  ֵבית ַהמִּ

ְדֵמי ֲחנָֻכה

Milon Tikounמילון תיקון עולם  Olam
לתת Donner 

לקבל Obtenir 

לקחת Prendre 

לחנך חינוך Eduquer éducation 

 Changer changementלשנות שינוי

לעזור עזרה Aider aide 

להאיר אור Allumer , éclairer , Lumière 

 associationעמותה 

חסד La grâce 

צדקה Charité 

 Tikkun Olam la réparation du mondeתיקון עולם

ערכים Valeurs 

 Aide mutuelleעזרה הדדית

 éclairer le cheminלהאיר את הדרך

נשמה âme 

לב cœur 

 Bonnes personnesאנשים טובים



UNICORNE קרן או יונקורן OU KEREN !

Le prénom Keren est principalement utilisé à partir de la 

seconde moitié du XXe siècle. Ce nom rejoint la longue liste 

des noms signifiant 'lumière'. Cependant, le sens fondamental 

du mot corne est un organe dans le corps d'un animal.[1] Il 

est intéressant de noter que le nom de cet orgue dans 

plusieurs langues européennes est très similaire à son nom 

en hébreu et dans d'autres langues sémitiques : en grec 

κέρας (disons : keras) et en latin cornu, ainsi qu'en cor 

anglais.[2 ] Certains chercheurs attribuent à tous ces mots, 

sémitiques et européens, une origine ancienne 

commune.Comme dans d'autres langues, le mot keren est 

également utilisé dans le nom de l'instrument à vent keren 

yaar - car dans le passé, l'instrument était fabriqué à partir de 

cornes d'animaux, semblables au shofar.



אורשלשמות

LUMIÈRE
 מאור ,זיו ,אורלי ,ליאור ,יהל ,נגה ,קרן ,הילה ,תהילה ,

מאור
:  ְמאֹורֹותוָמאֹורך הראשונים אנו פוגשים ב"כבר בפסוקי התנ

ר ֱאלִֹהים ְיִהי" ַמִיםְמאֹרֹתוַיֹּאמֶּ ָ ּ ְרִקיַע ַהש  ומייד  , (יד, בראשית א" )ּבִ
ין ַהלָּ : "לאחר מכן גם בתפקידיהם ין ַהיֹּום וּבֵׂ יל ּבֵׂ ְיָלה ְוָהיוּ  ְלַהְבּדִ

ִנים ָ ץְלָהִאיר עַ "ו( יד" )ְלאֹֹתת וְּלמֹוֲעִדים וְּליִָמים ְוש  ,  (טו" )ל ָהָארֶּ
י: "ובהמשך גם בפירוט נֵׂ ְ ת ש  דִֹליםאֶּ אֹרֹת ַהּגְ תַהּמְ אֹור  הַ אֶּ ּמָ

דֹל תַהּגָ ת ַהיֹּום ְואֶּ לֶּ ֶּ ְמש  ֹטןְלמֶּ אֹור ַהּקָ ת  לְ ַהּמָ ְיָלה ְואֵׂ ת ַהּלַ לֶּ ֶּ ְמש  מֶּ
והרי שמאור  , המאורות הגדולים הם השמש והירח(. טז" )ַהּכֹוָכִבים

פירושו  –ָמזֹון , ר ובמשקלן של מילים דוגמת ָמקֹום"בשורש או–
 Un source de lumièreאור מקור של '

https://hebrew-
academy.org.il/topic/milim/%d7%a9%d7%9e%d7%
95%d7%aa-
%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d
/



בישראלחנוכהטוביםמעשים BONNES ACTIONS 

ִמְפָעָלם ֶשל ַקְלָמן ּוַמְלִכי  : "ְמַיֵסד ֲעֻמַתת ַשְלָוה, ַקְלָמן ָסמּוֵאְלס
ְוֵכן ִמֵצב ֶאת  , ָהַפְך ֶאֶבן שֹוֶאֶבת ַלֲאָנִשים ֵמַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוָהעֹוָלם

ִיְשָרֵאל ְוֶאת ְירּוָשַלִים ְכֶמְרָכז ַהּדֹוֵגל ַבֲהָכָלה ּוִבְדָאָגה ִלְכבֹוד  
ֵמאֹות ַהִמְתַנְּדִבים ַהְצִעיִרים ָבֲעֻמָתה ְמַיְצִגים ּדֹור ָצִעיר  . ָהָאָדם

-ִבְמאֹור ְפֵניֶהם ּוִבְמִסירּות ֵאין. ְוֶעְרִכי ַהָמסּור ְלֶחֶסד ְוִלְנִתיָנה
ַמֲעִניִקים ַקְלָמן ּוַמְלֵכי ִתְקָוה ְגדֹוָלה ְלִמְשָפחֹות ַרבֹות  , סֹוִפית

".ּוְמַקְּדִמים ֶחְבָרה ַהְמַקֶבֶלת ָכל ָאָדם ַבֲאֶשר הּוא, ְבִיְשָרֵאל

ַקְלָמן ָסמּוֵאְלס ַיַחד ִעם ִאְשתֹו ַמְלִכי ֵהם  : "ַהַשר ְטרֹוֶפר הֹוִסיף
ַאְנֵשי ֶחֶסד ּומֹוֵפת ֶשל ֵהָרְתמּות ַהְקִהָלה ְלַמַען ֵאֶלה ַהְזקּוִקים  

ִמתֹוְך ַהֲחָוָיה ָהִאיִשית ֶשָלֶהם ֵהם ָבֲחרּו ְלהֹוִשיט ָיד  . ְלֶעְזָרָתּה
הֹוֵגן  , ְלעֹוד ֲאָלִפים ּוְמַאְפְשִרים ַלֲאָנִשים ִעם ֻמְגָבלּות ָמקֹום ְמַכֵבד

."ְוָשָוה ְבֶחְבָרה ַהִיְשְרֵאִלית 

 https://shalva.org.il/

https://www.youtube.com/watch?v=YSI2CGS1J6I&t=23
81s

https://shalva.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=YSI2CGS1J6I&t=2381s


הדרךאתלנושמאיריםאנשים
LES GENS ÉCLAIRANT NOTRE CHEMIN 

בנקיואורימיקה
 ַקיִץ ַמֲהלַךְּ ִמצְַּעד ַהגֲַאוָה ִבירּוָשלַיִם, 2015בְּ צְָּחה ַהנֲַעָרה ַבת הַ , בְּ -נִרְּ

מֹךְּ ַבֲחֵבֶריָה  , ִשיָרה ָבָאה לִַמצְָּעד. ל"ִשיָרה ַבנְִּקי זַ , 15 כְֵּדי לִתְּ
ִהלָה ַהגֵָאה, ּובְַּחבְּרֹוֶתיהָ  , ִמּתֹוךְּ ַהכְֵּאב ֶהָעצּום ֶשָפַקד אֹוָתם. ַחבְֵּרי ַהקְּ

ֵאלִית לִפְִּעילּות ֶשל   רְּ ּתֹם ֶאת ַהֶחבְָּרה ַהיִשְּ ָבֲחרּו ִאָמּה ִמיָקה וְָּאִביָה אּוִרי לִרְּ
ַמָטָרה לְַּקֵדם סֹובְּלָנּות וְַּקָבלָה ֶשל ָהַאֵחר  -ֲעִשיָה וְִּשנּוי ִחנּוִכי ֵכי בְּ ֶערְּ

ָרֵאל ָחב ַהִצבּוִרי בְּיִשְּ ֲעֻמָּתה  , "ֶדֶרךְּ ִשיָרה ַבנְִּקי"ֵהם ֵהִקימּו ֶאת . ַבֶמרְּ
וָָתם ִכי ָהרֹב ַהָשפּוי וְַּהדֹוֵמם ֶשֵהִרים ֶאת קֹולֹו  , ַהטֹוֶמנֶת בְֻּחָבּה ֶאת ִּתקְּ

בֹות ָהֶרַצח ֶשל ִשיָרה תּונָה ּובְִּריָאה  , בְִּעקְּ ָצא כֹוחֹות וְּיִבְּנֶה ֶחבְָּרה מְּ יִמְּ
. יֹוֵתר

ָּתאּות, ִמּתֹוךְּ ַהַשכּול עֹוֶרֶרת ִהשְּ ַהנֹוגֵַע , בְּנֹו ִמיָקה וְּאּוִרי ִמפְַּעל ַחיִים מְּ
ֻאֶחֶדת ֵאלִית ּוַמצְִּמיַח ֶחבְָּרה סֹובְּלָנִית ּומְּ רְּ ָהֲעֻמָּתה  . בְּלִָבּה ֶשל ַהֶחבְָּרה ַהיִשְּ

לִינִיָקה לְַּמֲאָבק  ַמפְִּעילָה ִמגְּוַן יֹוזְּמֹות ֶחבְָּרִתיֹות וְִּחנּוִכיֹות ּוָבֶהן ַהקְּ
ָחב ַהִצבּוִרי ּתֹו נֱֶעָרִכים  , "נְֻּקַדת ִמפְּגָש"ֵמיַזם , בְִּשנְָּאה ַבֶמרְּ גַרְּ ֶשבְִּמסְּ

ִכַכר ִציֹון ֶשִבירּוָשלַיִם גְּלֵי ִשיַח בְּ ִמפְּגִָשים ֵבין ַּתלְִּמיֵדי ִּתיכֹון ָדִתיִים , ַמעְּ
.וְִּחלֹונִיִים וְּעֹוד

ָריּות  , ִמיָקה וְּאּוִרי ַבנְִּקי ֵהם ֵסֶמל לִיָכלְּּתֹו ֶשל ַהיִָחיד לְּחֹולֵל ִשנּוי וְּלַָאחְּ
ֵאלִית טֹוָבה  רְּ ַהֻמֶטלֶת ַעל ָכל ֶאָחד וְַּאַחת ֵמִאָּתנּו לִפְּעֹל לְַּמַען ֶחבְָּרה יִשְּ

יֹוֵתר



חנוכהשלאוכל

Sufganiyot
8g ou 1 sachet de levure sèche
100g (1/2 tasse) de sucre
250ml (1 tasse) de lait tiède ou lait de soya (110°F/55°C)
500g (3 ½ tasses) de farine
1 cuil. à thé de sel
2 gros œufs
3 cuil. à table de beurre

Huile pour la friture (j’ai pris du canola)
Confiture de framboises
Sucre

Mettre la levure, le lait tiède et le sucre dans un bol. Laisser reposer environ 10 
minutes. Pour que cela commence à mousser.

Tamiser la farine, le sel dans le bol de votre batteur sur socle (sinon, vous le faites à la 
main). Mettre le crochet à pain. Faites tourner doucement. Ajouter les œufs, le lait et 
la levure, le beurre. Battre 3 minutes.

La pâte sera collante et souple. Sur une surface enfarinée, déposer la pâte. Ajouter de 
la farine et pétrir 3 à 4 minutes en ajoutant de la farine. Votre pâte doit devenir 
élastique, mais souple.

Mettre la pâte dans un bol, le recouvrir de papier film et mettre dans un endroit sans 
courant d’air et légèrement chaud. Je l’ai tout simplement mis au four éteint. Attendre 
que la pâte double soit pendant 1 h 30.

Abaisser la pâte. La remettre sur une surface enfarinée et l’abaisser à ¼ de pouces 
(5 mm). Couvrir d’un linge et attendre 5 minutes.

Découper à l’emporte-pièce les beignets. Couvrir vos beignets et laisser reposer 20 
minutes.

Faire chauffer l’huile à 375°F (240°C), une fois qu’elle est bien chaude y plonger 5 
beignets à la fois. Les tourner lorsqu’ils sont dorés. Les déposer sur un papier 
absorbant et les saupoudrer de sucre.



שושנהאור

דמארי

רַבב  עֹולֶׁהאֹור קֶׁ

ת)ָרחֹוקֲאַגםַעל  (זֹוכֶׁרֶׁ

תֲאנִיֵכן זֹוכֶׁרֶׁ

דַ ו ל א ח  ש  ו ל אלאֶׁ  .ּת קאֶׁ

מ  אֹור תרַבשֵ שֶׁ אֶׁ

ת)ִריָחהו ַהז  ָמהכָ ַהַהש    (זֹוכֶׁרֶׁ

אֹותַרק ַעםפַ עֹודלִר 

ִריָכהֵאינִיהִמזֶׁ יֹוֵתר  .צ 

ששֶׁ  ששֶׁ ָהִביאּו ,מֶׁ מֶׁ

ֻענָ ַמישָ ִאם נִיםמ 

ת תעֹוצֶׁמֶׁ ֵעינַיאֶׁ

שַהשֶׁ ֲאָבל  .פ נִיםבִ ִהיאמֶׁ


