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Seder Haiom Kaitaná 2001

Sexta 07/9

14h00—> Saída

16h00Perfil e Jogo de Bases

17h00— Gincana de Pares

18h00— Peulá 1

19h00 Janta/Shabat/Doar

22h00—> Quiz ou Esconde-Esconde

Sábado 08/9

08h30— café

09h30 Jogos de Campo

10h30> Peulá 2

12h30 Almoço

15h00—> Gincana Porca

16h00 Banho

18h00 Peulá 3

19h00 Janta

22h00-—> Luau

Domingo 09/9

08h30 Café

09h30Jogo dos Copinhos

10h30—> Peulá 4

12h30 Almoço

15h00—> Campeonato

17h00 Saída

 



Perfil
1( Nome:

2) Shichvá:

3) O que a Tnuá é para você?

3)Qual seu sonho na Tnuá?

4)Umapessoa importante. Porque?

6)Umfato histórico importante. Porque?

DOque você faria se ganhasse 1 milhão?

8)Qual seria a tua realização?

9)Porque você veio para a kaitaná?

10)Uma música e um filme...

1 1)Uma coisa que você achou muito legal de fazer?

12)Escreva uma mensagem:

 



Jogo de Bases
A vida é um rabinho de barbante.
O objetivo é entrar na base do adversário e conseguir o maior
número de pedaços da frase escrita em código. E conseguir também
a lista com as legendas.
Só receberá o papelzinho se entrarem uma pessoa de cada sexo na
base adversária que estiverem com suas vidas.
Quem perder a vida deve voltar a base e pegar outra.

 



 

Gincana de Pares

Primeria parte: Postos

>Irocar de roupa com o parceiro
Passara bala de boca emboca
—lirar o leite condensado de algumaparte do corpo(sorteio)
—>Maçã pendurada , tentar morder
—>Comer a bala do barbante
Guria 25 “eu te amo” no guri; guri?5 beijos na guria
—>Se molham e rolam na areia abraçados
Caneta na cordinha . A guria deita com uma garrafa e o guri tem
que botar a caneta na garrafa.

Segunda Parte: Questionário: fila de guri de um lado e de guria de
outro uns de frente para o outro. É um teste pra ver quem se conhece
mais. A tzevet faz uma pergunta e cada um responde na sua folha
(não poderá mostra-la ao par) depois a tzevet vai conferir se está
igual a resposta do par.

—>Nome completo
Cor da calcinha/cueca
—>Número que calça
—>Comida que mais gosta
—(Quantos namorados já teve

—>Mês do aniversário

— Qual a shichvá



Quiz
Música

canguru ( ani ata ve chu...)
>shur ( shir la hachavá...)
companhia (preciso de você...)
—>anachnu (ló ozevet ...anachnu...)
pezinho(ai bota aqui...)
—>gali (boi gali ...)
— suor(adeus cheirinho de suor...)
—>ezrat (techezakna)

Mímica

—>Que rei sou eu
—>Porto dos milagres

—>Roque santeiro

—>Meu bem , meu mal

—S>Carrossel

—>Sassaricando

—>Maria do Bairro

—>Pícara sonhadora

Perguntas (Judaísmo)
—Quantos ângulos tem a estrela de David?
Resp:30

Qual o único dia do calendário judaico queo talité usado a noite?
Resp: Iom Kipur
Porqueestá escrito a palavra Shadai no verso do pergaminho da
mezuza”
Resp: Pois suas 3 primeiras letra (shin, dalet, iud) são sinônimos de
Deus , criado a partir das primeiras letras da frase em hebraico
Shomer Dalot Israel que significa Guardião das portas de Israel
—Qual o verdadeiro laço familiar entre Mordechai e Esther?
Resp: Primos  



Diga o nome de três portões de Jerusalém
Resp: lafo, Damasco e Leões
—>Quais sãoas três festas da peregrinação?
Resp: Shavuot, Pessach e Sucot
Qual o significado do número 18 na cabala?
Resp: Vida (chai)
Qual a origemdo povo palestino
Resp: Agm

Habonim Dror
Em que ano foi fundado o dror no Brasil?
Resp: 1945

—Em BH antes do Dror qual o movimento Juvenil que existia?
Resp: Chazit
0nomedetodas as kvutzot com tradução.
Resp: Guiborim-heróis: Tzofim-escoteiros; solelim-construtores de
estrada; bonim-construtores: mordim- rebeldes: maapilim-
imigrantes ilegais; magshimim-realizadores: Bogrim-formados
Em que ano foi o seminário da Lapa?
Resp: 1950
— Comose chama o Dror mundial?
Resp:

—Antigamente a última machané de magshimim era chamada de
hagshamá, hoje chama-se hachshará, porque houveessa mudança ?
Resp: A palavra hagshamásignificarealização, e para a tnuá o shnat
não é a realização máxima sendo assim este nome inadequado . A
palavra hachshará significapreparação.
Dizer o nome de 10 movimentosjuvenis.
Resp: Betar, Chazit, Dror, Shomer, Macabi, Bnei Hakiva, Laor,
Netzach, Chufshá, Avanhandava
—Cite quatro movimentos que originaram o dror.
Resp:

 



Tarefas
Fazer uma declaração de amor para uma pessoa do sexo oposto
comas palavras: pulga, livro,brinco,celularácido
carboxílico,vértice,dente,ob.,gergilim,lâmpada.
Dançar conforme a dança
Falar as cores escritas
—Imitar um hospício
—Fantasiar-se de Chazit e Betar
—>Gostoteste

—Fazer uma pirâmide com cartas de 4 andares em Imin e meio
—Pirânude humana com 4 pernas e 2 braços no chão



Jogos de Campo

—>Salto em altura
—>Salto emdistância
—>Vôlei de lençol
—»FHutebol de sabão

—>Stop

—>Corrida

 



Gincana D'agua e Porca

Cama de gato (irem rastejando e devem achar uma bala)
Passar o balão rolando (todos deitados)
3 cortas com o balão (com água e tinta)
Emroda , cada umdeve ensaboar o cabelo do outro com o pé
—Lona com sabão
>Todos devem mastigar bolacha maria e com o “bolo alimentar”
formar uma escultura
—Encher o balde com o suco que será chupado da luva
—>Cantar com um sonrisal na boca
Cantar com água da mangueira na boca



Letra nas costas

Serão divididos em x grupos. Cada participante terá umaletra
nas costas e estará vestindo uma camiseta branca.

O objetivo de cada grupo é descobrir o que está escrito
Juntandoas letras do todos do grupo adversário. Para isso receberão
copinhos de café e um balde d'agua. Cada grupo terá uma pessoa
centralizadora que estará com um balde e anotará asletras.

Cada grupo tem umacor e tem que descobrir a palavrade
outro grupo.

Amarelo-azul>verde—vermelho-»amarelo



Rapiteste
Quem diz esta frase:
1- O que é que há velhinho? Pernalonga
2- Pelos poderes de Greyskull! He-man
3- Cowabunga! Tartarugas nijas
4- Ya ba da ba du! Fred Flinstone
5- Tá limpo. Alf
6- Medalha medalha! Mutley
7- Eu acho que vi um gatinho... Piu-Piu
8- E o poder é de vocês! Capitão Planeta
9- Somos demais! Animaniacs
10- E por hoje é só pessoal! Perninha

Quem é a namorada(o) de:

1- Tarzan - Jane

2- Super-homem — Lois Laen
3- Xico Bento — Rosinha
4- Pato Donald — Margarida
5- Jasmim — Aladin

6- Bety — Barney

7- Tina — Rolo

8- Franjinha — Aninha
9- Pateta — Clara Bela

10- - Bianca — Bernardo

Qual o ator principal de :
1- O máscara- Jim Carey
2- Uma linda mulher- Júlia Roberts
3- Rambo- Silverster Stalone
4- Huck a volta do capitão gancho- Robin Willians
5- Quero se Jonh Malcovich- Jonh Malcovich

6- Corina- Woopi Goldberg
7- Máfia no divã- Alpatino
8- True lies- Arnald Scwazenegger
9- Gênio indomável- Matt Damon



9- Petrobrás- Governo do Brasil
10- Safra- Josef Safra

Quem é o autor de :
1- Menino Maluquinho- Ziraldo
2- O Estado Judeu- Hertzl
3- A Moreninha- Joaquim Manuel de Macedo
4- O continente- Érico Veríssimo
5- Noite na Taverna- Álvares de Azevedo
6- Brida- Paulo Coelho
7- Feliz ano Velho- Marcelo Rubens Paiva
8- Comédias da Vida Privada- Luís Fernando Veríssimo
9- Trem Bala- Marta Medeiros
10- Admirável Mundo Novo- Aldous Hushley

Qual o Esporte de
1- Meligeni- tênis
2- Leila- vôlei
3- Paula- basquete
4- Rodrigo Pessoa- hipismo
5- Lars Grael- iatismo
6- Robson Caetano- atletismo
7- Popó- boxe

8- Aurélio Miguel- judô
9- Vilma- vôlei
10- Maguila- boxe

 



10- Mensagem para você- Meg Ryan

Qual a capital de :
1- Austrália- Camberra
2- Nepal- Katmandu
3- Iraque- Bagdá
4- Bélgica- Bruxelas
5- Chile- Santiago do Chile
6- Etiópia- Adis-Abeba
7- Coréia do Sul- Seul
8- Canadá- Otawa
9- Ungria- Budapeste
10- Angola- Luanda

O que significa:
1- Chaial- soldado
2- Bakbuk- garrafa
3- Bait- casa
4- Cachol- azul
5- Milon- dicionário
6- Malon- hotel
7- Melafefon- pepino
8- Dror- liberdade
9- Mazgan- ar condicionado
10- Artic- picolé

Quem é o dono de:

1- Microsoft- Bill Gates
2- SBT- Silvio Santos
3- Globo- Roberto Marinho
4- RBS- Nelson Sirotzki
5- Gerdau- Pedro Iohan Peter
6- Master Hotéis- Isdra
7- Pão de açúcar- Abílio Diniz
8- Padaria Biruta- Vera Loyola



Perguntas para o Suco na cara

I- Quantos estados tem o Brasil?
26 + DF, 22 + DF, 24 + DF

2 - Onde foi criado o futebol?
Inglaterra, Brasil, Itália

3 - Qual o nome do Buda?
Sidharta, Demian, Simbad

4 - Qual 0 partido de FHC?
PSDB, PMDB, PFL

5 - Qual a altura de Nelson Newd?
1.12, 1.75, 1.42

6 - Onde fica a sede da ONU?
Nova Iorque, Bruxelas, Genebra

7 - O mosquito anófeles transmite:
Malária, Doença de Chagas, Tifo

8 - Quantos anos durou a Guerra dos 100 anos?
116, 100, 99

9 - Qual era o prato predileto de D. João VI?
coxa de frango, torta de banana, doce de leite

10 - Em que ano a rede Mc Donald's chegou ao Brasil?
1979, 1970, 1975

1 - Quantos países fundaram a ONU em 19459
51,35, 84

12 - Quem construiu o templo de Jerusalém?
Salomão, David, Herodes

13 - Qual a capital da Bósnia?
Sarajevo, Alma-Ata, Bangcoc

14 - Quem esculpiu "O Pensador"?
Rodin, Aleijadinho, Michelângelo

15 - Qual o 2º maior rio do mundo?
Mississipi, Amazonas, Nilo
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16 - País invadido por Hitler em 1939 iniciando a 2º GM:
Polônia, Inglaterra, Áustria

17 - De que país é originário o Tae Kwon Do?
Coréia, China, Japão

18 - Em que ano nasceu o Pato Donald?
1938, 1951, 1945

19 - Em que ano foi inventado o chiclete?
1869, 1902, 1895

20 - Santos Dumont, o pai da aviação, inventou também:
Relógio de pulso, cronômetro, altímetro

21 - Qual a religião monoteísta mais antiga do mundo?
Judaísmo, Islamismo, Budismo

22 - A que país pertence a Groelândia?
Dinamarca, Suécia, Finlândia

23 - Quantos dedos tem uma girafa?
2,3,4

24 - Com que idade Mozart compôs sua primeira sinfonia?
9 anos, 15 anos, 6 anos

25 - Queminventou o telefone?
Alexander Graham bell, Isac Newton, Santos Dumont

26 - Quais são os 3 sobrinhos do Tio Patinhas?
Gastão, Donald, Peninha.

27 - Qual o oceano que banha o Brasil?
Atlântico, Pacífico, Índico.

28- Que país faz fronteira com a Austrália
nenhum

29- Em que ano o Brasil ganhou a 4º copa?
1994

30 - Qual é o dia que só existe de 4 em 4 anos?
29 de fevereiro.

31 - O que tem escrito no rótulo de Guaraná Antarctica, ao lado do nome?



Champagne, não alcoólico, sem retomo

32 - Qualo telefone da polícia do brasil?
190, 911, 199

33 - Em quantos continentes existe o Dror?
7tn

34- Onde fica o castelo do conde Drácula ?
Transilvânia (Romênia)

35-Comose chamava a cidade de Ho chi minh?
Saigon

36-Como se chama atualmente a cidade (uma capital brasileira) Nossa Senhora do Deserto?
Florianópolis

37- A cidade de São Petersburgo (Rússia) mudou de nome em 1914 para Petrogrado. Em
1924 mudou para Leningrado c 1991 para?
São Petersburgo

38- Qual o oceano mais profundo ?
Oceano Pacífico

39-Qual a maior ilha do mundo ?
Groenlândia

40- Qual o ponto mais baixo do mundo?
Mar morto

41-Qual o ponto mais alto do mundo?
Everest

42-Qual o maior país do mundo?
Rússia

43-Em que ano foi o desmembramento do Mato Grosso e do Mato Grosso do sul ?
1979

44-Qual é o país que mais consome sorvete no mundo?
EUA

45-Como se chamava o pintor que cortou a sua orelha ?
Van Gogh

46-Qual a mão que está o gancho do capitão gancho?



Esquerda
47- Onde está sendo realizado a Conferência das Nações Unidas contra o racismo?
Africa do Sul

48-Como se chamavao rei que ficou conhecido comorei Sol?
Luis XIV

49-Como se chama o Presidente do Brasil?
Fernando Henrique Cardoso

50- Como se chama o primeiro ministro das relações exteriores israelense?
ShimonPeres

 



Parte Técnica:
—Balas ( 1 pacote)

—Leite condensado (2 latas)

—>Maçãs (4)

—>Barbante

—>Batom (2)

—>Canetinhas

—>garrafa plástica (4)

—>Folhas ofício (1 pacote)

—Tintas

—>Copinhos de café (1 pacote de 50)
—baldes (4)

—>som

—>corda

—balde

—»sabonete

—>2 lençóis

—teve

—vídeo

bolas (vôlei e futebol)

—papéis com partes do corpo (saquinho)
— “prêmio”

—»músicas

—velas

—balões (100)

-8

—>1 tubode detergente

— 1 pacote de bolacha maria

—> 10 pacotes de suco em pó (21)

—2 pares de luvas cirúrgicas

tabuleiro do Mischak Hachaim Tnuati

fita de vídeo

—frutas para luau  



 

—cortar barbante

—sfazer os papelzinhos do jogode bases e o código

—>pgravar músicas

—papéis com palavras para declaração

—cartas

—sonrisal

—gostoteste

—»pegar o quiz



Outras idéias:
—Gincanade tarefas
—>Jogo dos sábios
—>Suco na cara

—>Rapiteste
—>Ataque
—>Luau

—>Shabat

—>Gamad
Vídeos (Vida em preto e branco / O Corpo)
—Caçapistas
—Mischak Hachaim Tnuatí (tabuleiro)
—>Jogode bases

 


