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21) Qual o comprimento da língua de um sapo? (Tanto faz. Se for lógico, pode dar
como certa)

22) Quem é o companheiro do Snoopy? (Woodstock)

23) Como se chama o coelho da Mônica? (Sansão)
24) Qual o plural de chapéu? (Chapéus)
25) Que animal é usado na extração de soro contra mordida de cobra? (Cavalo)

26) Qual o nome do Pelé? (Edson Arantes Nascimento)
27) Comose “mundo” em inglês? (World)

28) Comose diz “festa” em hebraico? (Messibá)
29) Quantas letras tem a palavra “constituição”? (12)

30) Qual a capital da Turquia? (Istambul)

31) Manishmá? (Hakol besseder!)

Jogo da velha com leilão de roupas

Chama-se duas kvutzót por vez. Umaserá a bolinha e outra a cruz. Uma de cada

vez escolherá a posição do painel e responderá a pergunta, Se acertar, marca seu
simbolo. Se errar, paga com a roupa.

DROR

RELIGIÃO

BESTEIROL

FOTO-TESTE

GOSTO-TESTE

MUSICO-TESTE

ESPORTE

ATUALIDADES

ISRAEL

Perguntas:
TNUÁ: Onde surgiu a primeira tnuá no Brasil? (POA)
Em que data se comemorao aniversário da tnuá? (5 de outubro)
Quando foi o último jamboree? (Janeiro de 91)

Diga 10 países que tenha Habonim Dror. (África do Sul, Alemanha, Argentina,

Austrália, Bélgica, Canadá, Croácia, EUA, França, Holanda, Hungria, Nova Zelândia,
México, Romênia, Suécia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Zimbabue,Israel e Brasil)

O quesignifica Habonim Dror? (Construtores da liberdade)

Diga o

nome completo

Mitelmann,por exemplo)

de dois shlichim.

(Jacky

Vinocur e Marcelo

Ondefica a Hachshará de São Paulo?
Nome e tradução das shichavót. (Tzofim = escoteiros, solelim = desbravadores,

bonim = construtores, mordim = rebeldes, maapilim = imigrantesilegais, magshimim =

realizadores, bogrim = adultos)
Quantas vezes o Rio foi campeão das Haboniadas? (5)
Nome da rua do snif de SP e POA. (SP = Talmud Torá e POA = Felipe
Camarão)
Diga o nome de um ideólogo da tnuá. (Borochov, Gordon)
Quantosanos o Dror do Brasil comemora este ano? (51 anos)
Quantose quais estados do Brasil há HD? (não preciso nem escrever!)

Cante o techezakna.
O que significa Leitpaked? (Colocar-se em formação)

ISRAEL: Quem deu o voto de minerva para a independência de Israel? (Osvaldo
Aranha)
Quem nasce em Jerusalém é... (Jerusolimitano ou ierushalmi)
Quantosjudeus há em Israel? (Aproximadamente 4,5 milhões)

Onde fica Hatzerim? (No Neguev)

Qual o ano de independência de Israel? (1948)

Qual a moeda de Israel? (Shekel Chadash)

Quem é o primeiro ministro? (Itzhak Rabin)
Quais os países fazem fronteira com Israel? (Libano, Síria, Jordânia e Egito)

Quepartido está no governo? (Avodá)

Quandofoi a Guerra dosSeis Dias? (1967)

O que foi a declaração Balfour? (Declaração em que a Inglaterra via com bons

olhosa criação do Estado Judeu)
Qual a capital de Israel? (Jerusalém)
Ondefica Eilat? (No extremosul deIsrael)
Qual a pocentagem da população quevive em kibutz? (3%)
Diga “paz agora” em hebraico. (Shalom Achshav)

BESTEIROL: O que vem no Big Mac? (Dois hamburgers,alface, queijo, molho especial,
cebola, picles num pão com gergelim!)

Quantos ossos tem o corpo humano? 22%

Quais os sobrinhos do Pato Donald? (Huguinho, Zezinho e Luisinho)

Qual o maior rio do mundo em volume de água? (Amazonas)

Quantosdentes tem o tamanduá? (Nenhum)

Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?

(Tanto faz. Qualquer resposta que a kvutzá der,estará errada!)
Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? (Dããa!)
Com quantos paus se faz uma canoa? (Depende do tamanho da canoa)

Qual o nome do cachorro do Dick Vigarista? (Mootley)
Qual o nomederatinho judeu de Spielberg? (Fivel)
Qual o nome do maior inimigo do Mickey? (Bafo-de-Onça)
Quais eram os componentes da primeira turma do Balão Mágico? (Simony,

Jairzinho, Mike e Toby)
roxo)

Quais são as 7 cores do arco-íris? (Amarelo, laranja, vermelho, azul,violeta, verde
e

Ondefoi inventada a pizza? (

0

Complete a frase: “Quem não gosta de samba...” (Bom sujeito não é. É ruim da
cabeça ou doente do pé)

RELIGIÃO: Quem foi Aman? (Conselheiro do rei Achash veRosh)

Quais as 4 espécies de sucót? (Lulav, etrog, adar e aravá)
O que devemosfazer em Iom Kipur? (Jejuar e refletir)
O que celebramos em Chanuka? (O milagre das velas, cujo azeite deveria ter

durado um dia e durou 8, Também a reconquista de Jerusalém)

Por que colocamos a mezuzá nas portas? (Desde as sete pragas, quando os

primogênitos foram protegidos por um traço de sangue nas portas das casas)
Diga 5 mandamentos.
Quais são os 3 patriarcas? (Abraão, Jacó e Isaac)

O quesignifica brit-milá? (Pacto de palavra, pacto com Deus)

Diga oscinco livros da Torá. (Bereshit, Vaikrá, Shemót, Bamidbar e Dvarim. Em

português: Gênesis, Levíticos, Éxodos, Números é Deuteronômios)

Que outro nomeé dado à festa de Shavuót? (Chag Habikurim)

Quanto tempo depois de Pessach se comemora Shavuót? (7 semanas - 40 dias)
O quesignifica Chag Matan Torá? (Festa de entrega da Torá)
O queé Kabala? (A mística judaica)
Porque comemos matzá? (Para lembrar o que comiam nossos antepassados no
deserto)
Onde fomosescravos? (No Egito)

ESPORTE: Quem é o atual campeão de pesos pesados?

Qual o nomedo judoca campeão nas últimas Olimpíadas?

Qual o nomecompleto do Tafarel? (Cláudio André Tafarel)

Ondeserá a próxima Copa? (França)

Qual a data da morte de Senna? (1º de maio de 1994)
Qual a nacionalidade de Michel Platini? (Francês)
4º DIA
ESTRUTURA

- 0018 4 - Estrutura
- Caçaao tesouro humano
= Jogo das vaadót

-Jogo da tnuá
- Urso Cagão

Peulá 4 - Estrutura
Objetivo: Esclarecer a estrutura e funcionamento da tnuá para os chanichim.

Metodologia: Bingo
Cada chanich recebe um organograma vazio e deve preenchê-lo individualmente

com as palavras que acha que fazem parte do esquema real. Há uma lista de
palavras
com palavras a mais, que naô têm relação com o esquema.

Depois são lidas só as palavras certas pelo madrich. Quando alguém acertar

bingo, o madrich explica ponto por ponto da estrutura (vaadót, shichavót, tafkidim),
fazendo a relação com a participação deles como bonim.
Trazer o esquema pronto da estrutura em nível nacional e explicá-lo (Hanagá
Artzit, Moatzá Chinuchit, Peguishat Bogrim, Mazkirut Peilá).

Lista de palavras a preencher:

chanich

bonim

deguel
bogrim

pré-tzofim
vinho

asseifá klalit

messibá

guizbarut
chaguim

tzofim
mazkirut

machané

solelim velhos

maapilim
solelim novos

itonut
mifkad

magshimim

shabat

hatikva

mifalim

ata de reunião
vaadat chinuch
leaká
criatividade

moadon
tarbut
kishut
jogoescáutico

mordim
Tom kipur

Caça ao tesouro humano

Completar o mais rápido possível o quadro em anexo com à assinatura
das pessoas.
Avisar a alguns deles (pode ser o sheliach, algum pt) para que só assinem
se os chanichim

realizarem alguma tarefa como cantar o Hatikva, falar sobre a
última peulá, responder
alguma pergunta sobre judaismo).
Folha em anexo.
Jogo das vaadót

Este não é propriamente um jogo. É uma oportunidade para que
os chanichim
vivenciem o trabalho em vaadót. Cada chanich escolherá uma vaadá
para trabalhar. Serão
elas: Kishut, que cuidará da decoração do cheder haochel, dos chedarim,
de qualquer espaço
do sítio; Moadon, que tratará da conservação dosítio (arrumar algo
quebrado, construir o
mastro da bandeira, trocar lâmpadas, limpar o local); Itonut, que preparará
o iton da
shichvá; Tarbut, que preparará atividades para a noite. Os madrichim
orientarão cada vaadá,
trabalhando com eles.
Mais tarde os chanichim apresentarão os trabalhos e falarão sobre as
vaadót para
toda a shichvá. Pode-se então abrir um debate geral, mostrando como
é a realidade de cada
estado, quais as vaadót de cada snif, e tal.
(Enviaremos depois)

Jogo da tnuá
Urso Cagão

Cada madrich deve estar escondido com um pote de tinta. Os chanichim
devem

encontrá-los e receber sua marca. Quem achar o urso cagão, terá
todas as suas marcas

apagadas portinta preta.

5º DIA
IDEOLOGIA

- Gincana Judaica

- Peulá 5 - Peulá do nome
- Jogo Borochov

- Jogo da máfia
- Jogo dos sábios
- Jogo 277

E
Gincana Judaica
E umalista de tarefas que devem ser entregues em determinado tempo
= Fazer o simbolo da tnuá

- Escrever o Techezakna

- Trazer um típico chaver tnuá
- Imitar o Cazuzacantando Ideologia

- Fazer um poema em homenagem à tnuá
- Representar uma mazkirut
= Construir um kibutz
- Fazer uma mitzvá e provar quefez
- Fazer uma música quefale de Israel e de paz no Oriente Médio

- Trazer nome, sobrenome, idade e estado dos madrichim
- Fazer o melhorcartaz de propaganda do Dror

- Fazer um mifkad

- Trazer o maior número de camisetas do Dror

shichvá

- Explicar a importância do movimento juvenil em 2 minutos, convencendo toda a

Peulá 5 - Peulá do nome
Objetivo: Mostrar a origem de cada um dos nomes que carregam a ideologia
completa da tnuá

Metodologia: Sugerimos que a peulá seja dada em grande grupo. Cada um dos
nomes é explicado e justificado e a seguir os chanichim realizam umatarefa em kvutzá,
que

tem relação com o nome, Mais ou menosassim:

MOVIMENTO: Por que movimento? Somos um movimento porque constituimos uma
organização flexível em termos de participantes e evolução de idéias. Pessoas entram
e

saem, o ciclo se modifica ano após ano, e cada um “move o movimento” à partir
de sua

participação, desde a presença até o questionamento de valores da ideologia. Também
podemos pensar que existe movimento quando pessoas conduzidas por um mesmo ideal

decidem realizar ações em comum pararealizar este ideal TAREFA:
construir
uma
engrenagem humana em movimento
JUVENIL: Formamos um movimento jovem porque desde a infância até a juventude
aprendemos e educamos. Formamos um movimento Juvenil porque os jovens, de maneira

geral, têm a mente aberta para mudanças, novas idéias, novas experiências. A tnuá nasceu
em uma época em que osjovens buscavam um espaço para realizarem suas novasidéias,
E

ainda nos dias de hoje, em que a sociedade é muito mais aberta para o jovem do que era

anteriormente, há a necessidade de um espaço livre de jovens cuja gestão
seja juvenil. Por
isso não há nenhum adulto comandando e dando ordens tnuá. Não existiu
um grupo de
adultos que certo dia discutiu e sentiu necessidade de criar um movimento
juvenil. Isso
partiu de nós, é aí está o valor.
TAREFA: caracterizar um jovem (pode ser um

estereótipo) e fazer com que ele converse com as pessoas, falando um pouco
de si, suas
idéias, suas preferências, etc.
JUDAICO: Particularizando ainda mais, somos um movimento juvenil judaico
. Olhando

para os lados, vemos chaverim judeus. E então nos perguntamos:
“por que quase ninguém
usa kipá e come kasher na tnuá?”. A resposta é que não somos um movimento
religioso, A
noção de judaísmo é mais ampla do que isso: também estão presentes o
conceito de nação e

tradição, formandoa cultura judaica. Aqui na tnuá cultivamos o convívio em comuni
dade, a

identidade judaica, a identificação como povo, a luta pela não assimilação,
a história do
nosso povo. TAREFA:cantar o Hatikva
SIONISTA: Nós como movimento juvenil judaico acreditamos que o lugar do
povo judeu é
em Israel. Acreditamosna importância de um Estado judeu para assegurar
a nossa existência

como povo. A partir desta idéia, determinamos um modo de agir e tornar real
estas crenças.

Somos, então, um movimento sionista realizador que educa para Israel e
para a aliá. O
shnat, programa existente na tnuá, de início servia para o chavertar uma primeir
a vivência
em Israel e confirmar seus planos já definidos de aliá. A realidade de hoje
é diferente: o
chaver vai para o shnat para conhecer Israel e decidir se quer ou não fazer aliá.
Os tempos
são outros, mas a nossa condição de movimento não modifica a ideolog
ia sionista da tnuá.

TAREFA:representar um garin aliá chegando em Israel, falando só a palavra “aliá”
SOCIALISTA: Somos um movimento sionista socialista porque entrosamosa nossa
idéia de

pátria com aspirações dejustiça e igualdade social. Somos socialistas porque
concordamos
ideologicamentes com Borochov e com sua postura frente à questão sionista
. A prática do

nosso socialismo está no kibutz e também na educação dentro da tnuá( princíp
ios de
democracia, divisão de trabalho).

dividir entre todos.

TAREFA: com ospontosdo kolbo, comprar comida e

CHALUTZIANO: Chalutzim (pioneiros) foram os imigrantes que ajudaram
a construir o

estado de Israel. Pode-se chamá-los assim ainda hoje, pois a construção de kibutzi
m e
cidades continua. Somos pioneiros porque alguns de nós no passado construíram parte do
estado, comoo kibutz Bror Chail, fundado por chaverim brasileiros. E atualme
nte também
fazemos parte da história do estado a partir da nossa presença como
imigrantes.

TAREFA:fazer algo queseja realmente pioneiro e original
KIBUTZIANO: O “alvo”principal de nossa aliá é o kibutz. Também é aceita a aliá para
a
cidade, mas o kibutz é o objetivo. Isto porque o kibutz é o lugar onde sionismo e socialismo

se encontram da maneira mais perfeita, o que vem de encontro com a nossa ideologi
a. Além
do mais, a própria organização da tnuá imita a organização de um kibutz em estrutu
ras
como vaadót, asseifaklalit, divisão de trabalho,etc. O Habonim Dror tem
ligação com o
Takam, movimento kibutziano ao qual estão filiados diversos kibutzim, inclusi
ve Hatzerim,
o meshek iad da nossa tnuá no Brasil
TAREFA:construir um kibutz
3 grupos: Israel - azul
Brasil - verde
Rússia - vermelho

Jogo Borochov

Ein shum ananim
Ani ve col a chevre

El haiam nossim
Lakachnuet haoto
Ve habanót kvar sham
Kshela chof naguia
Notziet hagalshan

Refrão: Shuv anachnu mitgalshim
Rochvim al hagalim
Hine ba od gal gadol

Zeirut rak lo lipol

Me chof Bat Iam ad Ertzelia
Ze rak ani ve hagalshan shali

Mechkim ba maim
She iavo hagal
Im hu lo gavoa

Lo zazim bichlal

Ruach manashevet

Ve haiam goesh
Rak kshe rikinu

Efshar leitgalesh

(Refrão)
Shemesh kvar shocaat
Vehaiom nizgar

Kol achad babait

Hatzuv she ve nigmar

Ze hu sofhachofesh

Shuv halimudim
Az lo niie be sheket
Im iesh rak hagalim

Hagozalim sheli azvu et haken
Parsu knafaim ve afu

Ufgozal

Veani tzipor zkená nisharti ba ken
Mekave meod she hakol ihie besseder
Tamid iadati she iavo haiom
She bo tzarich lehitpared
Avel achshav ze kacha bali pitom
Az maha peleh she ani ktzat doeg
Refrão: Uf gozal, chatoch et hashamaim
Tuslean che na lecha
Rak al tishkach
Tesh nasher ba shamaim
Gurlecha

Achshavnisharnu levadeinu baken
Aval anachnu beiachad

Objetivo: Montar a história de Borochov e contá-la primeiro para o rosh, depois
para
toda a shichvá.
Cada grupo deverá entrar nas outras duas bases para pegar o semel da tnuá,
sendo

que cada três chanichim ganha um semel. Depois de consegui-lo, os 3 devem procurar o
madrich que lhes contará a primeira parte da história, A vida de Borochov está dividida por
fases: BEBE, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM,e ADULTO.

OBS: O jogo pode terminar a hora que a tzévet decidir e ganhará o grupo que
mais

se aproximar da real história.

. História:
BEBE: Dov Ber Borochov nasceu em umaaldeia russa, no distrito de Poltava,
no ano de
1881, e faleceu em Kiev, Rússia, em 1919. Ainda que seu pai fosse professor de hebraico
,

não recebeu instrução judia. Concluiu seus estudos regulares em um colégio secundário
russo e logo prosseguiu sua instrução, por si mesmo, em línguas,filosofia e ciências sociais
Suaatividade pública começou no movimento social-democrata russo.

CRIANÇA: Borochov buscou uma síntese entre o socialismo e o sionismo.Posic
ionou-se
contra a proposta territorialista de construir o estado judeu em Uganda. Defendia o
sionismo
de Sion, ou seja: o povo judeu é ligado por meio de sua cultura e sua história à terra de
Israel, e não deve se entregar à colonização de qualquer outro país. Em 1906 aderiu
ao
movimento obreiro social democrata “Poalei Sion”, se destacando comolíder.
ADOLESCENTE: Borochov era adepto da teoria marxista e relacionou-a com
o problema

nacional do nosso povo. Estudou a economia judia dos países da diáspora. Formulou os
pontosideológicos básicos do partido e reuniu-os no livro “Nossa Plataforma”.
JOVEM: Nolivro, Borochov afirma quea libertação do povo judeu só viria por meio do
movimento operário e com a realização do socialismo. Chegaria através do movime
nto

judaico, ou nuncachegaria.

ADULTO: O ideólogo queria que o sionismo fosse visto a partir de um enfoque científic
o.

Que deixasse de ser um belo ideal para se tornar uma possibilidade objetiva, derivada de

uma realidade concreta. Acreditava que o sionismo não era utopia, e sim uma necessi
dade

vital do nosso povo devido às suas condições de existência na diáspora.

Jogo da Máfia
1º fase: Os chanichim se dividirão em duplas. Cada dupla será uma máfia e terá
5
características particulares, das quais somente 3 são visíveis. Eles devem: a)descobrir
as 5
características das outras máfias e b)encontrar o maior número de fichas que
estarão

escondidas no local
Das5, 3 caracteristicas serão descobertas por observação. Outra, as duplas poderão

negociar e trocar. A última será trocada porfichas na central das máfias.
A central é onde as máfias estão registradas. Além detrocar informações, a central é

O local que deverá ser procurado quando uma máfia descobrir as 5 características de outra.
Assim, a dupla descoberta passa a fazer parte da mesma dupla que a descobriu, constituindo

uma máfia só, A central emite uma intimação para que a máfia descoberta se una à outra
sem resistência.
Assim as máfias vão se unindo. Quando formarem dois grandes grupos, é hora de

iniciar a segunda parte.

2º fase: As máfias entrarão em confronto. Devem juntar suas fichas e trocá-las por

munição na central. Esta munição são balões d'água e o confronto, queimado.
Exemplos de características para as máfias:

1) andar em fila indiana

andar de língua pra fora
bola vermelha no nariz
nome da família: Fetuchini

alvo preferido: joalheria
3) andar assoviando

andar com mãospara tras
bigode
Bolonhesa
banco

2) andar de mãos dadas

andar sorrindo
bola verde no nariz

Capeleti

mercearia
4) andar chorando

andar dando tchau
5 passos p/ frente e 1 p/tras
Ravioli
chapelaria

5) andar pulando
andar batendo palmas

6) andarde braços cruzados
dizer “sim” com a cabeça

Nhoque
supermercado
7) dizer “não” com a cabeça
andar com mão nacintura

Lazanha
Relojoaria
8) andar com um pé só
andar com as mãospro alto

risco vermelho na bochecha

risco rosa no queixo
Canelone
Sapataria

risco verde na bochecha

risco azul no queixo
Macarrone
charutaria

Jogo dos sábios
Três madrichim devem se fantasiar de trajes típicos de diferentes etnias e sentar
em

uma mesa de frente para os chanichim. Um madrich fará uma pergunta e cada um deles
dará
uma resposta diferente. As kvutzót deverão ter cartões com números que serão levantados

após o término da pergunta.
Perguntas:
1) Qual o nome completo do Habonim Dror?

a. Habonim Dror
b, Movimento Juvenil Judaico Sionista Socialista Kibutziano Chalutziano Realizador
Habonim Dror
Dror

€. Movimento Juvenil Judaico Sionista Socialista Kibutziano Chalutziano
Habonim

2) Qual foi a data e local onde se criou o primeiro snif da tnuá?

a. SP - 5 de novembro de 1948

B. POA - 5 de outubro de 1946
c. POA - 5 de novembro de 1948

3) Qual foi o primeiro endereço da Hachshará?

A. 16 km de Jundiaí - SP

b. 25 km de Teresópolis - RJ

c. Sempre foi no atual endereço
4) O quefoi o seminário da Lapa?

a. Seminário que ocorreu no Rio com a presença de bogrim da tnuá e de vários

outros movimentos juvenis socialistas para protestar contra a ditadura militar em 1970
B. Ocorreu em São Paulo no dia 2 de maio de 1960, onde 40 bogrim da tnuá

resolveram abandonar seus estudos e ocupações para se dedicar integralmente à tnuá
c. Ocorreu em Belo Horizonte, onde a comunidade, em 23 de abril de 1974,
se

reuniu pedindoa abertura de um snif do Habonim lá.

5) Como foi o primeiro shnat hachshará da tnuá?

a. As pessoas iam somente para o kibutz iad da tnuá que na época (1948) era Bror
Chail e ali ficavam trabalhando num período de 9 meses
b. Não havia Etgar, as pessoas iam somente para o Machon pois havia vagas

suficientes no início da década de 50
C. As pessoas iam para o sítio da tnuá em SP e lá ficavam durante um ano,

trabalhando comose estivessem em um Kkibutz (isso mais ou menos noinício da década de

50)

6) Qual o ano do primeiro shnat da tnuá em Israel?
a. 1951

b. 1960
C. 1967
7) Em queconsistia o texto “A Auto-Emancipação” de LeonPinsker?

A. O povo judeu precisa de uma pátria para poder ser visto como tal e ser

respeitado, deixando de ser visto sempre como um estranho, como um intruso entre as

outras nações

b. O povo judeu precisa ter e ser um exército forte para combater o inimigo e
expulsá-lo de nossa terra

e. A única chance que os judeus têm de se tornarem livres das ameaças“racistas” é

abdicando totalmente de suasraízes culturais e religiosas e passando a negar, cada vez mais,
o seu judaísmoatravésda assimilação geral

8) Quandofoirealizado o último Kinus Chinuchi do Brasil?

a. Jamboree de Recife em jan. 1980 (Praia de Porto de Galinhas)
B. Jamboree de Recife em jan. 1991 (Praia de Tamandaré)

c. Jamboree de São Paulo em jan. 1988

9) Qual é o nome do mazkir mundial da tnuá em 937
a, Yuri Gagari

b. Ilan Mirochnik
C. Yoel Maghid

10) Qual era o kibutz meshek iad do Dror do Brasil em 1986?
a. Guezer
b. Lotem
€. Bror Chail
11) Qual é o atual meshek iad ?

a. Ein Harod Meuchad

B. Hatzerim
c. Revivim

Jogo (7)
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- Peulá 6 - Expectativas
= Gincanade Pares

EXPECTATIVAS

Peulá 6 - Expectativas

Objetivo: Tratar dos medos, expectativas e idéias dos chanichim sobre o ingresso
nas
shichavót bogrót

Metodologia: Dividir os chanichim em duplas. Cada dupla pega um papel pardo do

tamanho de uma pessoa e um deles deita para ter o corpo contornado. Depois,
dividem o

desenho ao meio,verticalmente. Umadas partes será a de solel e a outra, boné.

Oschanichim devem caracterizar cada um doslados desenhando roupa, objetos
que

tenham relação com fase, colocando balõezinhos de falas, etc. Também devem
escrever ao

lado os medos e expectativas que eles têm (ou tiveram).
Depois cada dupla apresenta o seu papel e eles poderão perceber que todos têm
algum tipo de receio, ou algum grande entusiasmo, enfim, que a entrada em
shichavót
bogrót é algo novo para todos. E que não há porquê temer o desconhecido: o espaço
é

deles, e eles devem conquistá-lo frente aos outros chaverim.

,
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E uma gincana por tempo. Os chanichim são amarrados de dois em dois (de
preferência, menino e menina) e saem passando pelospostos.
1, Trocar de roupas
2. Dançar com a maçã sem deixá-la cair
3. Estourar o balão um em cima do outro
4. De olhos vendados, um guia o outro falando: “Vem ;amor!”
5. Comerbiscoito e falar com o rosto bem próximo do outro:”Massachusets!”
6. Lavar o cabelo do outro
7. Percorrer determinada distância com o macarrão (um passa o macarraão pro

outro, com a boca, avança um pouco e pega o macarrão novamente, então o outro

avança...)
8. Um vendaos olhose devepintar as bochechase o nariz do outro

ATIVIDADES EXTRA

Bem, imprevistos acontecem... Caso algo furar, temos algumas atividades pra salvar

o barco do naufrágio (e o sono dos madrichim!)

Mais jogos de campo

- Buldog (um chanich sozinho de um lado e os outros têm que cruzar o campo sem

serem pegos)
- Ceguinho (madrich caminhando de olhos fechados e quando abre, não pode ver
ninguém)

- Jogo do rabo (duasfilas, uma pega o rabo da outra)
- Guia cego ( umafila por kvutzá, o primeiro venda os olhos e o último guia a fila

através de tapas no ombro- direita e esquerda)
- Sapato ( cada um vai falando o nomede outro chaver e atirando um sapato. Aos

poucos o madrich vai jogando mais sapatos na roda)

- Corridas em geral ( carrinho-de-mão, um de costas pro outro com os braços
enganchados, cadeirinha, de olhos vendados, com os pés amarrados...)
Organizando história

Há um mistério a ser solucionado. Cada chanich ganha um pedaço da história e
devem organizá-la, Primeiro sem palavras, depois falando. O madrich não deve estipular

nenhum líder dentro da shichvá.
Eles precisam descobrir: a. Quem é o assassino? (Sr. Rodriguez)
b. Qual é a arma? (faca)
c. Quais os motivos? (amor/ciúme)

d. A quehoras ocorreu? (por volta da meia-noite)
1, A mulher de Ruben desapareceu logo depois do assassinato.

2. Quando foi encontrado o cadáver de Ruben, havia um buraco de bala na perna e uma

ferida de facanas costas.
3. O vizinho declarou que a Sra Perez costumavasair do edifício com o Sr Rodriguez
4. O vizinho declarou que antes de ir dormirviu a Sra Perez naentrada do edifício
5. À polícia não conseguiu encontrar o Sr Rodriguez logo depois do assassinato.
6. O Sr Cohen ameaçou Ruben de morte.

7. O vizinho viu Ruben saindo do apartamento do Sr Rodriguez às 24:25. O vizinho foi

dormir às 24:30.

8. A Sra Perez declarou que ninguém abandonouo edifício entre as 24:25 e 24:45.

9. Sangue de Ruben foi encontrado nafaca, na casa da Sra Perez.

10, O vizinho viu Rubenferido numa perna, mas disse que seu aspecto geral era bom.
1. Pelo estado do cadáver de Ruben, era claro queele foi arrastado por um longo caminho.
12. Manchas de sangue foram encontradas no veículo do Sr Rodriguez.

13. Nafaca haviam impressões digitais do Sr Rodriguez.
14. À meia-noite o Sr Cohen disparou sua arma contra alguém que entrou abruptamente em

seu apartamento.

15. O examepatológico determinou que o corpo de Ruben foi achado uma hora depois de
sua morte
16. A Sra Perez viu Ruben entrar no apto do Sr Cohen às 22:55.

17. O vizinho viu a mulher do Ruben entrar no apartamento do Sr Rodriguez às 23:30

18. O cadáver foi encontrado no parque.
19. Somente umabala foi disparada do revólver de Cohen.

20. O cadáver de Rubenfoi encontrado à 1 da manhã.
21. A bala extraída da perna do Ruben pertence ao revólver do Sr Cohen.

22. A polícia descobriu que o Sr Cohen desapareceu logo depois da meia-noite.

23. Ruben arruinou economicamente o Sr Cohen, tirando dele todaa clientela.

24. O vizinho declarou à polícia que viu Ruben às 24:15

25. A Sra Perez costumava perseguir Ruben
O caso: Ruben era casado com a Sra Perez. Na noite do crime, entrou no

apartamento do Sr Cohen para conversar sobre o trabalhoe brigaram. Sr Cohen se exaltou e

atirou na perna do Ruben. Este foi para o seu apartamento e encontrou Sr Rodriguez na

cama com Sra Perez. Houve umabriga e Sr Rodriguez matou Ruben com uma facada.
A jovem e o marinheiro

Um barco naufraga durante umaforte tempestade. Cinco sobreviventes se salvam em
dois botes salva-vidas: um marinheiro, uma jovem e um velho em um deles; no outro o
namorado da jovem, e o melhor amigo dele.
A tempestade continua toda a noite e os botes se separam. O bote com a jovem, o

marinheiro e o velho chega a uma pequenailha. O impacto com as rochas danificou o bote
seriamente. Ostrês náufragos desembarcam e a jovem procura seu namorado toda a noite.
Ao amanhecer descobre que há outra ilha próxima e pede ao marinheiro que conserte o bote

para chegar tal ilha e encontrar o namorado.

O marinheiro aceita com a condição que a jovem passe a noite com ele.
A jovem desesperada consulta o velho, perguntando o que deve fazer. Ele responde:
“Não posso te dizer o que é bom ou mau para ti Observa dentro do teu coração e ali
encontrarás a resposta”

Tremendemente confusa, a jovem aceita a condição do marinheiro. Na manhã

seguinte, o marinheiro a leva até a outra ilha. Ao chegar à costa, a jovem se joga nos braços

de seu namorado, emocionada, e quandose tranquiliza conta ele o acontecimento.
Enfurecido, o namorado empurra a jovem e diz: “Teafasta de mim! Não quero te ver
nunca mais!”. A jovem, chorando, se afasta lentamente contornando a costa. O amigo de seu
namorado se aproxima e, abraçando-a, diz: “Vi que vocês brigaram... Vou tentar dar um

jeito. Enquanto isso não se preocupe, eu cuidarei de você. .”.

- Os chanichim devem classificar os personagens quanto ao comportamento. As
notas são de 1 a 5, e não podem ser repetidas. Primeiro individualmente, depois abre-se a
discussão.

SHIRIM
Mitachat lashamaim
Refrão: Banu lechan mitachat lashamaim

Shnaim cmo zug einaim
Tesh lanu zman mitachat lashmaim

Benataim anu od can
At vaani (3x)
Ve amitá rechavá latet ahavá
Laila vaiom (3x)

Veachiuch mitnatzel shehu mitnatzel

(Refrão)

Shneinu echad (3x)
Echad shalem veagol shalem vegadol
Boiniten (3x)

Ani ieten lach latet latet li latet lach

(Refrão)

Velamrot hakar

Velamrot hakchev

Velamrot hatzar
Ani ohev veohey veohev
Na nana...

Ani col cach atzuvli

Rakevet Laila

Ve shemesh al hair

Ve Dizengoff nirá li cmo rakevet laila le Kair
Bein col a tzlilim
Mechapes siman

Toshey le tzad haderech
Ioshev le iad hazman

Ba cheder hasagur
Bdidut mekir lekir

Ve im etzê hachutza

Ha matzav rak iachamir
Az ani shomea
Tzlil meod mukar
Maguia me lemata

Rachok ma hakikar

050006...

Betoch tochi kodeach
Ani iotzêlair

Olê al harakevet

Rakevetlaila le Kair

000900...

Iom bair shel shemesh

Hagalshan

Ve namerirbato em gdi
Ach bentaim al totsi et iadech mekaf iadi

Ravki oti chazan taguid li ken
Al taguidi beiachad kef lehizdaken

(Refrão)

Ano iodea she kacha ze ba teva

Aval ani azavti ken

Aval achshav she ba haregam
Az machnit ktzat ba garon
(Refrão)
Ani mabit mehachalon
Veze osseli dei atzuv

Ihie tov

Aviv chalaf avar lo
Mi iodea im iashuv
Ha leitzan nihia lemelech
Hanavinihialeitzan
Veshachachti et haderech
Aval ani od kan

Refrão: Ve ihie tov,ihie tov ken

Lifamim ani nishbar
Az halaila, oh halaila
Itach ani nishar
Ieladim lovshim knafaim
Veafim el hatzavá
Ve acharei shnataim

Hem chozrim lelo tshuvá

Anashim chaim bemetach

Mechapsim sibá linshom
U vaein siná leretzach

Medabrim al hashalom
(Refrão)
Sham lemala bashamaim ananimlomdim lauf
Veani mabit lemala ve roe matosratuf
Memshalá shel generalim shechikinu lanu et hanof
Ve shelachem belev shelanu
Matai nire et hasof?

Oh hine ba nassi mitzraim

Eich samachtilikrato
Piramidot baeinaim ve shalom be milato
Ve amarnu: Bou nashlima
Ve nihie cmo achim
Ve az hu amar kadima

Rak tetsu me hashtachim
(Refrão)

Ani mabit mehachalon lirot im kol ze amiti
Mabit mehachalon u memaerettfilati
Od nagur zeev im kevess

