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Teatro Arthur Rubinstein - “A Hebraicac
26 de Outubro de 2003

Mensagem da KvutZá
Chegamos a este momento tão esperado. A realização de um show que
demonstra a garra, a vontade de concretizar e, principalmente, a luta pelos nossos

ideais da nossa kvutzá. Bonei Tikvá (construtores de ESPERANÇA) é o seu nome. O

da

mais difícil de se entender é que, após tanto esforço, conseguimos apenas
questionar: ESPERANÇA DE QUE? PARA QUE? ESPERANÇA POR QUE?
Esperança DE QUE todos aqueles que desejam possam estar aproveitando um
ano maravilhoso no Shnat 2004, em Israel. Juntos, vivendo, aprendendo e
preparando-se para trazer muitas novidades na volta. E; para aqueles os quais O
Shnat não fizer parte dos planos, esperança de que tenham muita sorte na
continuidade do trabalho aqui no Dror.
Esperança PARA QUE possamos continuar lutando pelos nossos ideais, para
que não desistamos no meio do caminho nem nos conformemos com as coisas com
as quais não concordamos.
Esperança PORQUE não podemos cometer o erro de negar os nossos valores,

desistir de nossos anseios, porque não podemos ser apenas mais um grupo, e sim

AQUELE grupo que fará a diferença.

Sempre imaginávamos como seria nosso habodance, mas nunca imaginamos

que aconteceria tudo tão rápido. Agora estamos aqui vendo o resultado de nosso
trabalho. Esperamos que esse resultado seja tão bom para vocês como está sendo
para nós.
Obrigado pela presença de todos. Bom Show!
Alê veAgshem!
Kvutzá shnat 2004 do Habonim Dror de São Paulo

“Se quiseres não serás uma lenda”
Theodor Hertzl
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ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO PÓS GRADUAÇÃO
É
ULPAN KIBUTZ TARAA ADD,

₪

AGÊNCIA JUDAICA

PROJETO ZEHUT
|  וטTAGLIT-MAOF

וה

₪ )2 (ו8
ב7

POA (51) 3312-6580

aliarjOalternex.com.br
aliaDallnet.com.br
090161000 6.00 ץח

Com certeza a tnuá nos proporcionou e continua proporcionando

alguns dos momento mais marcantes das nossas vidas. Sem dúvida, o
Habodance é um deles. Tudo no Habodance é especial: o intuito, a

preparação, a correria, a interminável busca por patrocínios e até os
milhares e milhares de problemas que aparecem a todo segundo - o

que acaba fazendo deste show um aprendizado enorme!

Depois de termos passado 'por quase todas as fases da tnuá
dentro de uma mesma kvutzá, crescendo juntos, aprendendo juntos,
acertando, errando e muitas vezes brigando, é o momento no qual toda
a nossa capacidade de trabalho em grupo é colocada à prova. O que me
orgulha como madrich, já que .eu-acompanhei todo o processo, é que

tudo foi feito com sucesso! Dificilmente algum grupo de jovens da idade

de vocês, em qualquer lugar do mundo, pelo motivo que fosse,
"gastaria" tantas força para organizar um evento como esse, e o faria
com tanto amor e empenho, sem ter passado praticamente a sua vida
inteira na tnuá. Por isso, apesar de todos os percalços, e de todos
aqueles objetivos que vocês podem não ter atingido com este
Habodance, podem ter certeza de que essa kvutzá , a partir de agora,
está muito mais madura para encarar o ano que vocês têm pela frente,
seja aqui ou em Eretz Israel.

Desejo a vocês toda a sorte do mundo,

Shetihiu briim,

Ale veAgshem!
Victor
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Mensagem da Hanagá
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Todas as pessoas têm sonhos. Estes sonhos são manifestações das nossas
vontades, dos nossos desejos, de nossos ideais. Sonhamos a noite, enquanto
dormimos, vislumbrando manifestações de nosso subconsciente. Sonhamos
acordados, enquanto vamos moldando em nossas mentes a melhor maneira de
atingir nossos objetivos. Nós, jovens do Habonim Dror, também temos os nossos
sonhos. Um deles é ir para o shnat. Vocês, da Kvutzá Shnat 2004, estão muito
próximos de ver este sonho tornar-se realidades:
O problema dos sonhos é que muitasvezeslesnos decepcionam quando se

tornam realidade. Isso porque nem sempre as coisas saem exatamente como
imaginávamos, nem sempre as nossas expectativas são plenamente

correspondidas e raramente o sonho se vê perfeitamente representado na
realidade. Mas será que por isso devemos parar de sonhar? O Habonim Dror
acredita que não! O Dror é a representação viva dos sonhos de diversos jovens, de
muitas gerações, que sonham com: וחטmundo melhor e que tentam dar a sua
AP

Vocês da Kvutzá Shnat 2004 estão partindo agora para uma das etapas mais
bonitas e intensas de nossa vivência tnuati, um momento pelo qual aguardaram e
trabalharam arduamente, um momento com o qual sonhatams Pode ser que nem
tudo saia exatamente como vocês esperam, pode ser que as coisas não sejam
exatamente como lhes contaram e que aquelas histórias engraçadas que vocês
ouviram de outras pessoas que já fizeram shnat nem aconteçam. Bom... Tomara
que seja assim! Porque a maior virtude dos sonhos é que eles não são
imutáveis. As coisas não tem um jeito certo e determinado para acontecer, elas
simplesmente acontecem. Portanto, não se deixem abater por obstáculos que
apareçam em seu caminho. Não esmoreçam! O shnat é um sonho de vocês, só de
vocês. Vivam, sejam e sonhem da maneira que vocês quiserem... Quando não der
certo, tentem de novo, sonhem de novoe transformem esse ano tão especial, que
ainda é um sonho, numa bela realidade!!! E claro, voltem para
ensinar aos seus chanichim como é bom sonhar...
Alu veAgshmu!
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Pacotes Nacionais e Internacionais

| “Viagens Marítimas, Aéreas e Rodoviárias
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Eco-turismo e Turismo Aventura

Destinos para a Melhor Idade

Machanot do Habonim Dror, de 15 a 25
de dezembro, entre e confira:
Wwww.habonimdror.com.br/machanot
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1º ATO
”1) IALDÁ SUCAR- Lehakat: Habonito».
|

Movimento Juvenil Habonim Dror.

/8) RAP TEIMANI- Lehakat Habonitinho
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Autoria e Direção: Marcella M. Bumajny e /
Alanna R. Prestes
”

2) BRIAT HAOLAM- Lehakat Sharsheret+,

Associação Israelita Religiosa de Santo André
₪
Autoria e Direção: Michelle Judkiewicz
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4) LIBI BE TEIMAN- Lehakat Hora Netzah
Movimento Juvenil Netzah Israel

-Autoria e Direção: Ieda Bogdanski e Beto Wakrat
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—Autoria e Direção: Arthur Hamer e Sandra C. Birenbaum

Autoria: Alain Brandt Sinai
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=.Direção: Jairo Tcherniakovsky e Liza Karina Mandeltraub

10) SIMCHAT YERUSHALAIM - Lehakat zikim
Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi
)

Autoria e Direção: Marcelo Martin e Lucy R. Vieira7
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/11) TRIBUTO A JANUSZ - Lehakat Adamá
Colégio I. L. Peretz

Autoria e Direção: Michelle Judkiewicz |

Direção: Silvana Forsait e Rafaela Caspari

Autoria e Direção: Raquel Kibrit

Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo
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9) TZOANI - Lehakat Hakotzrim
Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

%

Autoria: Tatiana Presch e Débora Freund

6) BAIMINAM - Lehakat Tzevet Sheva e Lehakat Laor (Massiva)
Grupo Universitário Tzevet Sheva e Movimento Juvenil Laor

7) TARBUKA - Lehakat Shalom
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Movimento Juvenil Avanhandava

Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi |
%
Autoria e Direção: Arthur Hamer
/

2

Autoria e Direção: Thais K.Lank

”12) LEV AVANHANDAVA - Lehakat Avanehurim

5) SHIR ISRAELI - Lehakat Osher 0
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/3)HAYALDÁACHI YAFÁ BAGAN- Lehakat Hatikvá—.
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Movimento Juvenil Habonim Dror
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| Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi
ho
Autoria e Direção: Natan Hamer
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13) KOL TIKVÁ - Lehakat Dorot Guimel >

Sociedade Hebraico Brasileiro Renascença|
Autoria e Direção: Ieda Bogdanski

14) BONEII TIKVÁ - Lehakat Habonim
Movimento Juvenil Habonim Dror

Autoria e Direção: Flavia Fichmann e Iara Lewinski4
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Moshé Sharet
É com muito orgulho que a associação Moshé Sharet assiste a esse
grande empreendimento de mais uma Kvutzá Shnat.

Mais um grupo de jovens dedicados, ardentes e trabalhadores se

ו
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aparsce desta foto

prepara para passar um ano em Israel, depois de longos anos de

pa

trabalhos, educação e diversão no Habonim Dror.

|

Estes jovens, neste esforço conjunto, organizaram um evento
glorioso que se repete há dez anos.
A associação Moshé Sharet, mantenedora do Habonim Dror, vem

dos bastidores dar seu total apoio a essa kvutzá e às outras que virão.
A casa Moshé Sharet conta com pais e amigos, ex-bogrim ou não,

para que juntos engrandeçam este evento e se juntem a nós para
continuarmos a manter nossos jovens nos movimentos juvenis, para

que cresçam juntos com valores judaicos e de cidadania.
Contamos com aqueles que quiserem se filiar à associação para
a

que este e outros projetos do Habonim Dror, e as próximas Kvutzot
Shnat tenham sempre nosso apoio.
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Maiores informações pelo e-mail: moshesharet(Q habonimdror.com.br
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Federação Israelita, você está colaborando para que milhares de pescoas tenham
escolas, creches. tratamento médico & assistência social através das entidades
mantidas peia comunidade israelita. Faça como Didi Wagner: pratique

o bem, Você vai estar praticando o judaísmo. 0800 772 1818 « www.lisesporgbr
O Departamento de Juventude da Federação apóia a capacitação
de lideranças jovens.
Bom Shnat Habonim Dror!

keren kayemet
Há mais de 100 anos cuidando e
desenvolvendo Eretz Israel!

«it SHARONTUR

|

dm É

"+1

ו

Possagense Turismo

ano לי

Mais de &) bons anos de boas viagens
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Higienópolis

Bom Retiro
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קרן קימת לישראל

KEREN KAYEMET LEISRAEL
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VINHO TINTO SUAVE
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e confira!

www.habonimdror.com.br
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O vinho do Habonim Dror vai ficar de
cara nova, mas não se preocupe, o

750ml
aa

sempre.

Ege

gostinho continuará o mesmo de
Pedidos: vinhoQhabonimdror.com.br
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Agradecimentos
O Movimento Juvenil Habonim Dror agradece a
todos que, de alguma forma, direta ou
indiretamente contribuiram para que este evento
se realizasse:
- Alessandro Wilner (Fanta)

Classes Brasileiras - Ayanot
Venha conhecer uma nova forma de estudar!

ASYi

Na'amat Brasil

- Agencia Judaica
- Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

- Associação Religiosa Israelita de Santo André
- Brascomp S.A.
- C.E.I.B. Macabi
- Chaverim do Habonim Dror

- Colégio I.L. Peretz

- Federação Israelista de São Paulo
- Grupo Universitário Tzevet Shevá

-— Keren Kayemet Leisrael
- Lafer Construtora

* Ensino todo em português
* Professores e monitores brasileiros
* Curso reconhecido pelo MEC

* Possibilidade de continuar os estudos no Brasil ou em Israel
* Cursos extra-curriculares (informática, laboratório de línguas, entre outros)
* Aulas no Instituto Weizmann
* Passeios por todo país
* Seguro médico
* Moradia e alimentação
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- Lank Engenharia e Comércio Ltda.
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Lavrama S.A.
Lavrasul S.A,
Michelle Judkiewicz
Moema Turismo
Movimento Juvenil Avanhandava
Movimento Juvenil Laor
Movimento Juvenil Netzah Israel
Na'amat Pioneiras
Natan Hamer
Nossos Familiares
Sharontur

- S.H.B. Renascença

- Sima Plachta
- Victor Dahan
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Ficha Técnica
Contra Regragem:
- Alessandro Wilner
- Daniel Cohen
- Eduardo Fichman
- Fernando Fichman
- Marcelo Guzovsky
- Tomer A. Savoia

Direção:
- Bruno K. K. Dentes

Iluminação:

:

- Michelle Judkiewicz

Locuções em off:

- Camile Zajdenwerg

Logomarca:
- Renato Winnig

Produção:
- Kvutzá Shnat 2004
Projeções:

- Eliane K. K. Dentes

ha

bodance

