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După inițiativa Rosh HaShana kit, am decis să continuăm această tradiție de a vă aduce un
pic de atmosferă de sărbătoare, informații, activități pentru copii și, de această dată, și o serie
de 8 challenge-uri, câte una pentru fiecare seară a sărbătorii. 

În plus, vă invităm să vizitați și canalul de Youtube J-Nutshell: https://bit.ly/JNushellYoutube
Aici vom adăuga în fiecare seară de Hanuka câte un video realizat de prieteni din comunitate.
Le mulțumim foarte mult pentru timpul si energia depuse în pregătirea unori video-uri de care
să ne bucurăm cu toții #8SongsFor8Nights

Mulțumim mult și celor care contribuit cu materiale pentru realizarea acestui kit: Bianca
Gălățeanu, Marcela Golda și Geanina Kopolovici. Toda Raba!

La fel ca toate materialele J-Nutshell, Hanuka kit poate fi distribuit gratuit către orice membru
al comunităților evreiești din România. Puteți să-l printați integral sau parțial, puteți re-scrie
anumite secțiuni, edita sau folosi informații sau poze din el în realizarea altor materiale
educative. Nu vă cerem copy-rights, dar ne-ar bucura un tag sau să menționați sursa :)

Cum a apărut acest kit?

https://bit.ly/JNushellYoutube


De ce sărbătorim Hanuka?
Sărbătoarea de Hanuka nu este menționată în Tora. Principalele surse referitoare la această
sărbătoare sunt cele două texte antice Macabei 1 si 2. Povestea ne transpune în Ierusalim, în
luna ebraică Kislev, anul 165 i.e.a. Regele Antiochus Epifanes, conducătorul sirienilor avea ca țel
să impună cultura greacă tuturor locuitorilor Imperiului său, care includea teritoriul Israelului de
astăzi.

Macabeii, conduși de Matitiahu si cei cinci fii ai săi, au decis să lupte împotriva sirienilor. Ei au
reușit să învingă armata siriana, deși erau mult mai putin numeroși decât aceștia.

După victoria răsunătoare, Macabeii au curățat și reparat Templul de la Ierusalim în vederea re-
sanctificării acestuia. Tradiția spunea că în Templu trebuia să fie permanent aprinsă Menora (un
sfeșnic cu 7 brațe) pentru care se folosea ulei de măsline special. Uleiul nu mai era disponibil din
cauza vandalizării Templului, însă Macabeii au reușit să găseasca un mic recipient cu ulei ce
putea fi folosit, cantitate suficientă pentru a ține Menora aprinsă timp de o zi. 

În mod miraculos, uleiul acela a durat timp de opt zile, durată în care s-a putut produce o nouă
cantitate de ulei pentru Menora din Templu. Pentru a celebra acest miracol, sărbatorim Hanuka
timp de opt zile.



Reguli pentru aprinderea lumânărilor
Sfeșnicul tradițional de Hanuka, denumit Hanukia are 9 brațe: 8 dintre ele la aceeași
înălțime, iar al 9-lea, pentru shamash, așezat diferit. 

În fiecare seară de Hanuka aprindem mai întâi shamashul, rostim binecuvântările (vezi
pagina următoare), iar apoi cu Shamashul aprindem restul de lumânări
corespunzătoare acelei zile: 1 lumânare în prima seară, 2 în seara a doua, până la 8
lumânări în ultima seară.  

Lumânările se așează de la dreapta la stânga în Hanukia și se aprind în sens invers, de
la stânga la dreapta. 

De obicei se folosesc lumânări colorate, aprinse după lasarea întunericului și care să
arda minim jumătate de oră. (Excepție: de Shabat, lumânările de Hanuka se aprind
înaintea celor de Shabat, deci înainte de a se întuneca).



Binecuvântări pt Aprinderea Lumânărilor

În fiecare seară

Adaugăm doar în prima seară



Hanukia
Sfeșnic cu 9 brațe, în care aprindem în

fiecare seară lumânările de Hanuka 

Ulei
Mâncăm produse gătite cu ulei: Sufganiot (gogoși),
latkes (chifteluțe din cartofi), etc.

Simboluri de Hanuka

Dreidl / Sevivon (titirez)
Pe cele 4 laturi ale dreidelului sunt inscripționate literele:  ששההגגננ
Nun, Ghimel, Hei, Shin, inițiale ale expresiei: Nes Gadol Haia Sham
(O mare minune s-a petrecut acolo)



Activități pentru copii



Joc pe stații

Pe un carton mare vei lipi o menorah din fetru (sau desenată direct pe
carton). Necesar: carton mare (A2 sau mai mai mare), fetru sau alt material
la alegere, foarfecă, carioci, lipici dublu adeziv, bucăți de carton sau fetru
decupate în formă de lumânare. După fiecare stație copiii primesc o
lumânare decupată pe care să o lipească pe cartonul mare.

Hanuka pijama party & movie night
Povestea de Hanuka prin desene: printăm dinainte poze cu personajele
de Hanuka și spunem povestea împreună cu cei mici, îi rugăm să ne
ajute să le ordonăm.

Cadru

Stații (câte una în fiecare zi):



Joc pe stații - continuare
Pictăm un tablou de familie de Hanuka. Necesar: canvas pt pictat,
acuarele nontoxice, pensule , apă, multe servețele :)
Simboluri Hanuka în Templu: învățăm despre ele si ne distrăm la
culcare. Necesar: un templu improvizat (fortăreață din perne, un cort
amuzant, sau, căsuță), o lanternă, folie aluminiu, un burete, scobitori -
din care vom confecționa o menora
Gătim împreună mâncăruri tradiționale: gogoși, latkes, etc.
Colorăm fișe de Hanuka pe care le trimitem apoi rudelor
Mitzva day: oferim tzedaka celor în nevoie
Karaoke cu cântece de Hanuka



Găsește cele 5 diferențe:



Colorează elementele ca în modelul alăturat



Colorează și oferă cuiva drag această felicitare



Crează-ți un Dreidl



Detectivul numerelor
Descoperă de câte ori se regăsește fiecare dintre cele 9 elemente în imaginea de pe
pagina următoare:



Detectivul numerelor (continuare)



Poveste de Hanuka:

Acest text a fost împărtășit de Rabbi Michoel Green anul trecut, de Hanuka:
 
Aprinderea menorei în orășelul meu nu a fost niciodată ceva simplu, dar în toți cei 17 ani
de când sunt rabinul acestei comunități am făcut-o fără nici o abatere. În prima seară toți
membrii comunității vin să mă sprijine și să spună binecuvântările împreună cu mine. În
restul serilor sunt, de obicei, singur. Și cea despre care vreau să vă povestesc era una din
acele seri. Sau, cel puțin, așa mi se părea. 

De îndată ce am terminat de aprins torțele menorei din curtea sinagogii, am coborât de pe
scară și m-am îndreptat spre mașină. Deodată, un bărbat care nu mi-era cunoscut s-a
apropiat și m-a întrebat dacă eu sunt rabinul care aprinde menora în fiecare seară de
Hanuka. Am dat aprobator din cap, iar el mi-a răspuns:

„Mulțumesc din suflet că faci asta! Nu sunt evreu, dar apreciez enorm ce faci! Aș vrea să îți
ofer un dar care să simbolizeze această apreciere.” A scos dintr-o geantă pe care o avea o
cutie din plastic transparent în interiorul căreia se afla o piatră lipită de un mic piedestal.

Piatra din Dachau
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„Piatra aceasta e din Dachau.” a continuat el. „Bunicul meu a ajutat la eliberarea lui în
1945. Am mers acolo de foarte multe ori pentru a vedea cu ochii mei ce a rămas. Te rog
să primești această piatră ca un suvenir dedicat poporului tău și să o expui cât mai
vizibil. Vrem ca oamenii să știe de ea ca să nu permitem uitarea celor petrecute în
perioada aceea!”

După o scurtă conversație cu el am aflat că bunicul lui, care a fost soldat în Infanteria
numărul 45 a armatei SUA a ajuns la vârsta de 95 de ani, este sănătos și trăiește nu
foarte departe de sinagoga mea. I-am spus că mi-ar face o deosebită plăcere să îl am
alături într-una din seri pentru a vorbi comunității mele despre experiența prin care a
trecut. 

Am fost refuzat politicos. Bătrânul veteran nu poate vorbi despre atrocitățile la care a
fost martor nici după atâția ani, așa că speră că această piatră va fi suficientă pentru a-
și îndeplini misiunea.

Ne-am luat la revedere mulțumindu-ne reciproc. El pentru că am grijă să nu se piardă
tradiția de aprindere a menorei și eu pentru încrederea pe care mi-a oferit-o atunci când
mi-a povestit despre bunicul său. 
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L-am rugat să îi transmită și bunicului recunoștința mea profundă pentru că a ajutat la
eliberarea strămoșilor mei care au supraviețuit ororilor nazismului.

M-am surprins stând în mașină cu aprinzătorul pentru lămpile menorei într-o mână și cu 
 o piatră din Dachau în cealaltă. Atunci am început să mă gândesc la semnificația atât de
puternică a întâlnirii spontane pe care tocmai o avusesem. Simțeam că martirii uciși la
Dachau au vrut să mă salute și să îmi ureze Hanuka Sameah. Piatra care stătea drept
mărturie a tragediei de la Dachau putea să vadă menoraua noastră de 12 metri,
luminând mândră orășelul nostru. Din întuneric spre lumină.

Nu, nu sunt niciodată singur când aprind menora. Nici măcar atunci când e aproape
acoperită de zăpadă și nici când o aprind la temperaturi cu mult sub 0 grade. Niciodată
nu sunt doar eu cel care o aprinde. Alături de mine sunt toți strămoșii mei de la Macabei
până în prezent.

3



Sunt însoțit de evreii din toată istoria poporului meu, care au aprins menora cu
mesiras nefesh, propriul sacrificiu, eroi și eroine care au luptat pentru a putea avea o
viață evreiască și care au murit pentru că erau evrei. Toți sunt lângă mine.

Lămpile de kerosen pe care le aprind de atâția ani nu mai sunt doar „lumini de
sărbătoare”. Sunt mărturii, la fel ca piatra din Dachau. Fie ca această piatră să fie
martora Pietrei Salvării noastre, Maoz tzur yeshuati.

Din acest motiv lumina noastră nu poate fi oprită. Din acest motiv lumina noastră va
lumina întreaga lume, transformând întunericul în lumină. Atunci când aprindeți
hanukia-ua, aduceți-vă aminte că nu sunteți singuri. Sunteți parte din ceva
extraordinar și invincibil. Sunteți Macabeii zilelor noastre. Lumina voastră va ajunge
acolo unde trebuie.
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#8ChallengesFor8Days

Postează pe Facebook & Instagram cu #HanukaAtHome cum arată Hanuka la
tine acasă. Pregătește un colț decorat special cu Hanukia, lumânări, dreidl,
bănuți de ciocolată, etc. 
În seara aceasta aprindem mai întâi lumânările de Hanuka, apoi pe cele de
Shabat. Fă și tu același lucru alături de cei dragi!
Gogoșile sigur sunt gata până acum. Alege-o pe cea mai gustoasă și împarte-o
cu cei de lângă tine!
Sigur ai o rudă sau un prieten drag cu care nu ai mai vorbit de ceva vreme.
Acum e momentul să îi urezi Hanuka Sameah!

1.

2.

3.

4.
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#8ChallengesFor8Days
(continuare)

5. Tu ce cântec fredonezi cel mai des în perioada asta? Fie că e Maoz Tzur, fie că
e Dreidl, Dreidl postează-l pe Facebook cu #8SongsFor8Nights
6. Ia-ți o pauză de la rutină! Investește o oră în crearea unei decorațiuni de
Hanuka.
7. Foarte multe organizații evreiești au nevoie de ajutorul nostru. Alege una cu a
cărei misiuni rezonezi și oferă-i tzedaka!
8. Acum Hanukia-ua e completă! Fă-i o poză și arată-i întregii lumi de pe
Facebook lumina de la geamul tău. Nu uita de #HanukaAtHome
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Hanuka Sameah!

V Ă  D O R I M  L U M I N Ă  Î N  S U F L E T E  Ș I  Î N  Z Â M B E T E !

Sperăm ca serile de Hanuka să vă aducă tot ce e mai frumos și să vă
bucurați de această sărbătoare alături de toți cei dragi!



Miriam Rosențvaig

Echipă Hanuka Kit

Magda Zucker
Co-Fondator 

J-Nutshell
Co-Fondator 

J-Nutshell
Marcela Golda

Voluntar
Bianca Gălățeanu

Voluntar
Geanina Kopolovici

Voluntar
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