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Шомрим хазак!

Шомрим хазак!
 
Ханука е празникът на светлината! Да дадеш светлина на
околните и да запалиш пламъка на добротата у хората е
важно за нашата общност. 

Сложната обстановка, в която живеем последните няколко
години, ни дава повече възможности да подобряваме
света. 

Затова тази година Ашомер Ацаир си пожелаваме да
посрещнем заедно следващата Ханука и да имаме една
година, изпълнена със Светлина, здраве, топлина,
солидарност и социална справедливост!

Ханука самеах!

Хазак ве емац!
Ханука 5782

 

 

ХАНУКАЛЕН
ПЛЕЙЛИСТ 

ВИЖТЕ  ГО  НА

Също така подготвихме и

 

НАСОЧЕТЕ  КАМЕРАТА  СИ  КЪМ
ТАЗИ  КАРТИНКА ,  ЗА  ДА  ЧУЕТЕ
ПЕСНИТЕ ,  КОИТО  СМЕ  ВИ

ПОДГОТВИЛИ !
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По Времето на втория храм, Свещената земя била управлявана от
гърци. Евреите били принудени да спрат поклонението на Израилевия
Бог и да престанат да празнуват всички еврейски празници. Хората,
които се осмелявали да нарушат тези заповеди, били измъчвани. 

Никой не могъл да се противопостави на тиранията, докато Мататияу и
синовете му не се надигнали и вдигнали бунт. Светлината на Ханука
ни напомня за голямото чудо, как малка група евреи победили
могъщите гръцки армии. Историята на Ханука ни напомня, че
не винаги силата и големината са важни. Когато в душите ни
има вярва и доброта, винаги ще вървим в правия път. 

СССВЕТЛИНАТА В НАШИТЕВЕТЛИНАТА В НАШИТЕВЕТЛИНАТА В НАШИТЕ
СПОМЕНИСПОМЕНИСПОМЕНИ

БОРББОРББОРБА ЗА СВЕТЛИНАА ЗА СВЕТЛИНАА ЗА СВЕТЛИНА   

Макабейците рискували живота си,
за да поддържат тората жива!
Правили всичко по силите си, за да
продължат изучаването ѝ, като се
криели от гърците и се събирали
под претекст, че си играят с пумпали
- севивони. Нито за миг те не
спрели да се борят. Поради тази
причина спечелили! 

Стенен релеф върху арката на Тит,
изобразяващ Менора, взета от храма в

Йерусалим през 70 г. сл. Хр. 
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Всеки ден от Ханука, добавяме по още една свещ, докато всички 8 не
изгорят. Добавайки по една свещ в продължение на 8 дни, ние се
зареждаме със светлина, радост и най-вече с вяра. 
Вяра, че истината, справедливостта и светлината винаги
намират своя път, когато се борим за тях. 

Още по-голямо чудо от победата над гръцките армии, било чудото на
маслиновото олио. Гърците омърсили олиото в храма. По чудо
макабейците намерили една каничка, която била закътана. След като я
открили, за жалост разбрали, че има масло само за един ден. Станало
още едно чудо обаче - маслото горяло вместо само 1 ден, цели 8. 

Чудото на Ханука се е случило в тъмно
време, когато имало набези срещу
евреите. Но макабейците имали
смелост и никога не изгубили
надежда. Тяхната саможертва
превърнала тъмнината в светлина!
Трябва да взимаме пример от тях,
защото уроците, които можем да
получим оттам са актуални днес и
ще бъдат актуални за в бъдеще.

ЧУДОТОЧУДОТОЧУДОТО НА СВЕТЛИНАТА НА СВЕТЛИНАТА НА СВЕТЛИНАТА   

ДАДАДА НАПЪЛНИМ СВЕТА НАПЪЛНИМ СВЕТА НАПЪЛНИМ СВЕТА
СЪС СВЕТЛИНАСЪС СВЕТЛИНАСЪС СВЕТЛИНА   
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Празникът на светлината е заобиколен от една
аура на просветление, на пробуждане, на чудеса и
магия! Освен традиционното запалване на
свещите, в тези вълшебни осем нощи, ние
разбираме истинската стойност на традицията и си
пожелаваме все по-светло бъдеще!

 

888 НЕЩА, С КОИТО СВЪРЗВАМЕ НЕЩА, С КОИТО СВЪРЗВАМЕ НЕЩА, С КОИТО СВЪРЗВАМЕ
8-ТЕ НОЩИ НА ХАНУКА8-ТЕ НОЩИ НА ХАНУКА8-ТЕ НОЩИ НА ХАНУКА

СветлинаСветлинаСветлина

ЗнаниеЗнаниеЗнание

ХранаХранаХрана

Традиция за това да предаваме знанието на децата си е
част от историята на всеки един празник. По време на
Ханука оценяваме как предците ни са намирали начин
дори в най-тежките времена да обучават и възпитават

младите, за да може това знание да достигне до нас днес.
 

Ханука няма да бъде същата без
вкусничките мазни суфганийот, които по
време на тези осем дни похапваме, без да
ни е гузно - все пак е обичай!
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Празникът ни дава поредната възможност да мечтаем и да
се молим за сбъднати желания, чудеса и доброта! В тези
осем нощи си припомняме всичко е възможно! 

ЧудесаЧудесаЧудеса

Време заВреме заВреме за
семействотосемействотосемейството

ИсторияИсторияИстория

В последните 2 тежки години започваме да оценяваме все
повече времето, прекарано със семействата ни. Ханука е

прекрасният повод да се съберем заедно с нашите близки. 

Да помним и да разказваме историята е от изключителна
важност. В тези специални дни е време пак да прочетем

разказа за Ханука, а може би и да намерим ново значение
в добре познатата история.
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Макар празникът да не се върти около
това, Ханука е прекрасен повод да

зарадваме близките си със символични
подаръци, които да предадат

празничното усещане на околните!
 

През изминалите две години нямахме достатъчно
причини да обличаме нещо различно от пижамата,
превърнала се в универсален тоалет за всяка дейност.
Затова независимо дали ще запалим Ханукията в
синагогата, в центъра или в домовете си, това е една
прекрасна причина да изтупаме от прахта официалните си
дрехи и да се облечем празнично!

 

Празнични дрехиПразнични дрехиПразнични дрехи

ПодаръциПодаръциПодаръци
   



ה ש ג נ
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Тази година всичко е различно, затова предлагаме и нови правила.
Всички играещи сядат заедно и се редуват да завъртат севивона. Всяка

буква ни казва различно нещо, което да правим.

Нямате севивон вкъщи?
Изрежете си от тук:

Играчът трябва да каже нещо хубаво за другите, като
започне с дума, започваща с първата буква от името
му.

Играчът пропуска ред - нищо не се случва.

Играчът трябва да прегърне човека вдясно от него.

Играчът трябва да смени мястото си с човека срещу
него.

ИГРАИГРАИГРА СЪС СЕВИВОН СЪС СЕВИВОН СЪС СЕВИВОН
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Стъпка 1: Изрежете от картон
халки по шаблона.
Стъпка 2: Проследете стъпките
от снимките.
Стъпка 3: Сложете му салфетка.

СЕВИВОН ХАЛКИ ЗА САЛФЕТКИСЕВИВОН ХАЛКИ ЗА САЛФЕТКИСЕВИВОН ХАЛКИ ЗА САЛФЕТКИ
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Продукти за 12-14 понички:
2 ч.ч. бяло брашно

1 пакетче 7 гр. суха мая или ¼ кубче жива
1 яйце, на стайна температура

щипка сол
1 с.л. кристална захар

90-100 мл. прясно мляко, на стайна температура
олио за пърженето

За плънката:
2-3 с.л. сладко
За поръсване:

¼ ч.ч. пудра захар
1 ч.л. канела

 

РЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТРЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТРЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТ
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Брашното се пресява и в него се прави кладенче, в което се
слага яйцето, маята, 1 с.л. захар и млякото. 
От продуктите се замесва тесто, като ако е необходимо се
добавя още малко мляко, така че тестото да стане на
пипане като „мекото на ухото”. 
Тестото се омесва, докато стане гладко, покрива се с кърпа и
се оставя да втаса.
Когато увеличи двойно обема си, от него се оформят
топчета с диаметър около 3 см. Всяко топче се прави на
диск с дебелина 4-5 мм, като се притиска с длани. В средата
на всеки диск се слага по малко сладко и след това краищата
се събират и притискат добре, така че сладкото да не изтече и
се оформят топчета.
В дълбок съд се загрява олио, така че поничките при
пърженето да са изцяло или почти изцяло покрити от
него. Олиото се загрява до температура, в която кубче за хляб
със страна 2.5 см. да порозовее за около 60-70 секунди.
Поничките се пържат до златисто, след това се изваждат
върху кухненска хартия, за да попие излишната мазнина
В найлонов плик се смесва пудрата захар и канелата.
Поничките се слагат вътре, пликът се завързва добре и се
разтръсква, така че пудрата захар да ги покрие от всякъде
равномерно.
Сервират се топли.

Приготовление:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

РЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТРЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТРЕЦЕПТА ЗА СУВГАНИОТ
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За величествената титла
„най-голяма Ханукия в
света” се борят два
свещника: в
Ню Йоркските квартали
Манхатън и Бруклин. 

НАЙ-ГОЛЯМАТАНАЙ-ГОЛЯМАТАНАЙ-ГОЛЯМАТА
ХАНУКИЯ В СВЕТАХАНУКИЯ В СВЕТАХАНУКИЯ В СВЕТА

И двете са високи близо 10
метра, построени съответно
през 1973 и 1984. През 2006
година обаче Книгата за
световните рекорди на Гинез
дава титлата на манхатанската. 



ДОВЪРШИ РИСУНКАТАДОВЪРШИ РИСУНКАТАДОВЪРШИ РИСУНКАТА
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НАМЕРИ 8-ТЕ ДУМИНАМЕРИ 8-ТЕ ДУМИНАМЕРИ 8-ТЕ ДУМИ
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СВЪРЖИ ТОЧКИТЕСВЪРЖИ ТОЧКИТЕСВЪРЖИ ТОЧКИТЕ
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ВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ



МОЖЕШ ЛИ ДА НАМЕРИШМОЖЕШ ЛИ ДА НАМЕРИШМОЖЕШ ЛИ ДА НАМЕРИШ
10-ТЕ РАЗЛИКИ?10-ТЕ РАЗЛИКИ?10-ТЕ РАЗЛИКИ?
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Изрежете от бинго картите от следващите страници,
вземете приятел и започнете играта. Всички играчи
избират картинка от легендата долу, като се редуват.

Така всеки загражда избраните картинки, докато някой
не спечели като запълни ред, колона или диагонал. За
да започнете нова игра изрежете още бинго карти и се

забавлявайте!

ХАНУКА БИНГОХАНУКА БИНГОХАНУКА БИНГО

ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА

балони

синьо момиче

кана с поничка

знаме
червена ханукия

писмо

венец
шапка

розово момиче

кипа

синя каничка

 поничка с ханукия

свитък

паричка 

бутилка

чаша с вино

 пари

севивон

маген давид

каничка с масло

 поничка 

златна ханукия

въртящ се севивон

вечеря
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Какво е ашомерската Ханука за теб? 
На тази страница изрази своето виждане!

МЯСТО ЗАМЯСТО ЗАМЯСТО ЗА
ТВОЯТАТВОЯТАТВОЯТА

КРЕАТИВНОСТ!КРЕАТИВНОСТ!КРЕАТИВНОСТ!
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ОТГОВОРИ НА ИГРИТЕОТГОВОРИ НА ИГРИТЕОТГОВОРИ НА ИГРИТЕ
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