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Editorial

Aê pessoal,

Desta vez o Hon vem cheio de coisa,

esperamos a hora certa, o momento

certo, e tudo mais que pode dar

certo para fazer mais um Super Hon

do Habonim Dror. Vire a página pra
cantar um pouco, vire mais uma

para ler uma historinha muito legal,
e vire mais uma para rir e mais

umas para se divertir também!

Shalom,

Vaadat Honrut



ZE HAKOL MISHVILECH

Ze Hakol Bishvilech

Habiti Lashkia

Od Lo Avar Zmana

Hacochavim Zorchim

Chinam Kol Hashaná

Lean Habarvazim

Afim Keshehagam Kafu
Kol Yom Kor“im Nissim
Gam Lanu Od Ikru

Ve Hakol Bishvilech

Oh Don Kishot

Al Tihie Kol Cach Tamim

Baolam, Ieled
Ein Makon Le Stam Cholmim

Oh Don Kishot

Titorer Lemaani

Kach o Kach Tishaer

Haavir Sheli

Emtzá Li Avodá
Elech Laavod Bebeit Malon

Im Kessef She Achsoch

Evne Lanu Armon

Zé Hakol Bichvilech

Oh Don Kishot...

Anachnu Nitgaber...

É tudo por você
Olheipara o Pôr-do-Sol
EleAinda Não Passou

As Estrelas Brilham
De Graça oAno Inteiro

Para Onde os Patos
Voam Quando o Lago Congela

Todos os DiasAcontecem Milagres
Também Para NósAcontecerão

E Tudo Por Você

Oh, Dom Quixote
Não Seja Tão Ingênuo
“No Mundo, Garoto

Não Há LugarPara VãosSonhadores
Oh, Dom Quixote
Desperte Para Mim

De UmJeito Ou de Outro
VocêAinda Será MeuAr

Encontrarei um Emprego
Vou TrabalharNum Hotel

Com o Dinheito que Economizarei
Construirei Para Nós um Palácio

É Tudo Por Você

Oh Dom Quixote...

“NósSeremos Heróis...  



 

Chanuka
Chanuká significa consagração. Comemora a consagração do templo em

Jerusalém por Judas Macabeu, seus irmãos e suas tropas. Esses rebeldes

venceram e expulsaram da Terra Santa os exércitos sírios, que eram superiores e

representavam o Império Romano.

A história conta que quando Judas e suas tropas limparam o Templo e o

colocaram em ordem para o culto, eles quiseram acender a menorá (lâmpada do

templo), mas só encontraram óleo consagrado para um dia, não havendo o

suficiente para durar a comemoração que seria de oito dias. Milagrosamente, a

vela permaneceu acesa durante oito dias, havendo tempo suficiente para preparar

o óleo que manteria a vela acesa após esse período. Por isso, celebra-se o dia

santo durante oito dias, e acende-se um candelabro de Chanuká de oito braços.

Há oito chamas no candelabro, e mais uma usada para acender as outras. O

candelabro é usado apenas como enfeite, e sua luz não pode ser usada paraler,

nem para examinar coisas. Esse candelabro denominamos Chanukiáh.

Há o costume de neste dia, se jogar um jogo chamado "dreidel", que consiste de

um pião que dependendo do lado que ficar para cima, o jogador ganha prêmios, em

geral nozes e balas.

A doação de presentes am Chanuká, possui uma longa tradição em certo

sentido: doação aos pobres, seja de dinheiro ou alimentos, e é uma importante

prática no Chanuká.

Curiosidades:

* O Sevivon (ou dreidl, "pião'") é um brinquedo característico de Chanuká, pois O

fazemos girar segurando-o pela haste da parte superior, porque O milagre de

Chanuká se deu de cima para baixo, ou seja, transcendeu a natureza.

e A palavra Tzion em hebraico formada pela letra Tsadi e pelas letras Yud, Vav

e Nun com as quais se escreve Yavan, que significa Grécia, implica a

superioridade do tzadik, do espírito de Israel, sobre o materialismo da Grécia.

e As pessoas são como as velas, que dissipam a escuridão. Uma pode iluminar

um canto, muitas podem iluminar o mundointeiro.

- O Shamash é a vela que serve para acender as demais, já que as próprias

velas de Chanuká, por representarem a luz interior, não podem ser usadas,

nem sequer para iluminar o ambiente. Isso simbolicamente o torna "o ajudante"

que recebe o nome de Shamash.

e Enquanto as velas de Chanuká estão acesas, as mulheres não costumam

fazer nenhum trabalho, para comemorar a heróica participação, física e

espiritual, dessas heroínas e da geração de mulheres que se rebelaram contra

os valores e a opressão grega, preservando assim o Judaísmo.  
 



Piadas

- Joãozinho, como se chamam os nascidos em Pernambuco?

- Pernambucanos, professora.
- Muito bem. Você, Mariazinha: como se chamam os nascidos em

Minas Gerais?

- Mineiros, professora.
- Otimo, Mariazinha. E agora você, Joaquinzinho. Como se chamam

os nascidos no Rio Grande do Norte?
- Todos eles, professora?

Jacó vai colocar um anúncio no jornal.
- Gostaria de colocar uma nota fúnebre sobre a morte da minha

esposa - diz ao atendente.
- Pois não, quais são os dizeres ?
- Sara morreu !
- Só isso ? - espanta-se o rapaz.
- Sim, Jacó não quer gastar muito.
- Mas o preço mínimo permite ate 5 palavras.
- Então coloca: "Sara morreu. Vendo Monza 94."

O velho Jacob queria muito ganhar na loteria e sempre em suas preces

fervorosas olhava para o céu e pedia a Deus: "Por favor, faça com que

eu ganhenaloteria!" E todas as noites era sempre a mesma cena:

Jacob sempre pedindo para ganhar na loteria. Mas, em umanoite,

perto de fazer suas preces, Jacob escuta a voz de Deus, que diz:

"Jacob, eu faço você ganhar na loteria, mas, por favor, COMPRE O

BILHETE! !"

ARA A

- Manhêêêê, o que é um lobisomem?
- Cala a boca e penteia essas bochechas direito, menino chato.



(PARA COLORIR

 



Curiosidades
Como surgiram algumas coisas que estamos

acostumados (ou não) hoje em dia

Descascador de ovos de codorna
(acredite, isso existe)

O dentista Sebastião Perrotti Lucchi foi um dos primeiros criadores de

codorna do Brasil. Na época em quetinha granja, em 1960, Lucchi

percebeu que muita gente deixava de comprar os ovos porque era

difícil descascá-los. Daí ele teve a idéia de criador um descascador de

ovos de codorna. A primeira versão era enorme e um tanto

complicada. Não chegou a ser comercializada. Somente em 1990 é

que Lucchi desenvolveu uma máquina portátil, que puxa a casca do

ovinho. É possível descascar mais de 5 mil ovos por hora.

E o Super Mario?

O personagem que se transformou em verdadeiro símbolo do mundo

do videogame surgiu em 1981. Logo após Ter se formado, aos 24

anos, Shigeru Miyamoto passou a integrar a equipe da Nintendo.

Dirigiu o trabalho de criação da versão arcade de Donkey kong, jogo

em que Mario aparece pela primeira vez, como simples coadjuvante.

Tanto que, na época era conhecido apenas como jumpman (saltador).

Foi em Donkey Kong Jr., em 1982, que Mario recebeu oficialmente

seu nome. Quem o batizou acabou sendo o presidente da Nintendo da

América, que resolveu homenagear o dono do primeiro depósito da

empresa, Mario Segali. No início, Mario era um carpinteiro, mas logo

se tornou em encanador. Super Mario transformou-se em mascote

oficial da Nintendo em 1985.  



 

Agora uma mágica para você fazer com seus amigos:

Canetas MÁGICAS

MATERIAL:

duas canetas,fio de cabelo e tesoura sem ponta

PREPARAÇÃO:
1- Tire a carga de umas das canetas.

2- Corte um pedaço de aproximadamente 4cm de um fio de cabelo

3- Junte as pontas do pedaço do fio de cabelo dentro do tubo da

caneta.

4- Coloque a carga da caneta de volta ao tubo, deixando um laço de

fio de cabelo fora da caneta.

APRESENTAÇÃO:
1- "magnetize" as canetas passando-as nos braços.

2- Aproxime as pontas das canetas. Coloque com cuidado a

ponta da caneta dentro do laço defio de cabelo da outra caneta

sem que ninguém perceba.

3- Faça um passe de mágica ou diga uma palavra mágica e solte

a caneta que está sem o fio.

4- Balance a caneta com

o

fio e diga que as canetas estão

magnetizadas.

5- Tire a caneta do laço dofio de cabelo quando acabar a mágica.

DICA:
Treine bastante em frente ao espelho. Boa sorte.



 

Ultima Página

ufa, chega né? Pessoal, agora vamos treinar a

mágica e começar a contar as piadas!1 Quando

te perguntarem alguma coisa de chanuká,

agora vocêjá sabe um monte de coisa!JÁ colorin,

riu bastante...
Até àpróxima,

Vaadat Itonut

 

MACHANÉ
Inscrições abertas!

Dias: 18 a0


