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19 8108 - O que é ser amigo?

DE

Apresentações, hino, grito de gerra e nomepara a kvtuzá( em hebraico

e relacinado a tochnit) 0

O madchir deve perguntar aos chanichim a sua ppniaão sobre o que é

ser amigo? Logo após o madchir deve dar o seu conceito -—

A seguir o madrich deve novamente perguntar o conceito dos chanichim
+ -

4e se for o caso colocar o assuntox em discussão, EM

. O madrich deve anotar as duas respostas para mais tarde analisar 6

compreender cade chanich e assim adequar a ele o melhor tipo de tratemento

Os objetivos dessa pedlá é mostrar aos chanichin a importância da a

amizade e os fatores importantes para se conseguir ter uma
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2ºSicha - Rompendo as barreiras do racismo,

A introdução da peolá pode ser dada através da seguinte pergunta:

Se tu entrares em um ônibus e só houverem dois lugares livres , um

ao lado de um negro eo outro ao lado de um branco , em qual você senta-

ria?

Aí de acordo com as respostas o madrich vai puxar deles que nem um

grupo ou mais além nenhuma sociedade pode ser justa em quanto houver des-

cniminaças de qualquer genero.

O madrich também deve tocar no ponto de que muitas vezes perdemos

grandes amigos e oportumidades por causa de um racismo besta.

Os objetivos a serem alcançados são mostrar o negativismo do raci

smo na amizade

"RACISMO אס "

  



3º Sicha - Amizade na familia

O madrich conta a historia de uma criança que praticamente ao

nascer perde o pai emais ou menos quando ela tem 2 anos 6%

sua mãe se casa novamente e este homem passa a criar e educar a

criança como sua filha , e este o chama eo considera seu pai.

O madrich com isto fala aos chanichim que esta história sangue

não tem nada Há haver com o relacionamento pais , filhos e irmãos.

Mes sim, o que realmente uni essas pessoas é uma forte amizade, a

qual ja nasce com eles e se deve aproveitar ao máximo possível.

O s objetivos a serem alcançados com esta peolá é a importên

cia no amor familiar.

 



4º Sicha - Coerencia na emizade

O madrich pede para cada chanich falar o que não gosta que os seus

amégos lhe fassem. Depois perguntamos se eles se concideram pessoas justas

e a seguir o madrich faz a pergunta seguinte:

V Vocês nunca fazem coisas que vocês não gostam que fassam com vocês

com os outros.

se alguns responderem que não então o madrich o "aperta" até pro-

var-lhe que"ele já fez alguma destas coisas e depois pergunta a todos: Por

Que?

Depois bota-se em discução se derrepente não é justo que antes de

se dizer:- puxa que cara sujo. Se derzepente ver o porque desta pessoa fa-

zer isto. Se derrepente ela não esta degrrespeitando porque entes nós as

desrespeitamos.

Sera que já conversamos com estas pessoas para saber e dizer as

coisas das quais não gostamos para evitar brigas e injustiças posteriores.

Os objetivos desta peulá é saber ouvir e compreender,ser coerente

e ter respeito.
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5º Sicha- Confiança na amizade
 

O madrich fala que confiança não é uma palavra em vão mas sim

uma coisa esssencial” para uma boa amizade, Fala também que confiança

, é amigos não terem medo de falar uma coisa que para a maioria possa

parecer besteira e não se ter receio em confidencias, de criticer ou

de ajudar

O madrich prgunta se os chanicim tem bastante confiança nos amigos,

inclusive os Bêis,

E tenta introduzir isto a eles.

Os objtivos a serem alcançados nesta peolá é estimular a amizade

livre diferente de panelinhas.



Seder Haiom 1º dia 19/12/87

8:00hs - Começo do massacre,

8:30hs- Aruchat Boker

9:00hs- Mifcad

9:30hs-Peulá

10:30hs- Jogo de complementação da Peulá,

11:30hs- Ghuguim ( Rikudim e Shirim )
12:00hs- Aruchat Tzohoraim

14:00hs- Jogo do Sinai

15:00hs- Caçadores da Arca Perdida

16:30hs- Lanche

17 :00hs- Jogo das cores

18:00hs- Banho

18:30hs- Jogo das mímicas

19:20hs- Shirá te Tzibur

19:59hs- Aruchat Erev

20: 30nhs- Caça aos amigos

22:00hs- Shimirá,Fogueira, Naninha,



7:00hs-

7-30hs-

8:00hs-

8:30hs-

8:45hã-

9:45hs-

10:30hs-

11:30hs-

11:00hs-

13:Ã0hs-

14:30hs-

15:30hs-

16:30hs-

17:00hs-

18:30hs-

19:00hs-

19:20hs-

20 :0018-

20: 30hs-

22:00hs-

2º dia 20/12

acordar

ginástica

Aruchat Boker

Mifcad

Introdutório

Peulá

Chuguim( Tzofiut-Primeiros socorros)

Chuguim ( Teatro e Krav Maga)

Aruchat Tzohiraim

Jogo das bombas

Gincana de força

War

Warll ( a hora do lanche )

Cros Country

Benho de bixiguinha

Banho

Shirá be tzibur

Aruchat Erev

Gincana de pares

Shimirá, fogueira, naninha.

 



7:00hs- Acordar

7:30hs- Ginástica

8:00hs- Aruchat Boker

8:30hs- Mifcad

8:45hs- Blau Blau

9:45hs- Gincana na selva

12:00hs- Aruchat almoço

13:30hs- Jogo do AIB

14:30hs- Chuguim

15:30hs- Peulá

16:30hs- lanche

17 :00hs- Gincana Porca

18:00hs- Bixinguinnnha,

18:45hs- Banho

19:20hs- Shirá Betzibur

20:00hs- Aruchat Erev

20:A0hs- Dormir

obs: 11:00hs- Combate.

39 618 - 21/12



4º dia - 22/12

4:00hs- Acordar

4:15hs- chá e bolacha

4:30hs- caminhada e gadná

5:30hs- jogo das usinas

10 :00hs- Banho

12-o0hs- Aruchat tzohoram

13:40hs- Descanço

17 :00hs- Esconde a bunda do Rosh

18:00hs- Peulá

19:00hs- Banho

19:20hs- Shirá 06 tzibur

20:00hs- Janta

20:30hs- FEsta punk

22:00hs- Dormir , Fogueira...



7:8

7:38

8:00hs

8:15hs

$:30hs

10:30hs

13:30hs

14:00hs

15:00hs

16:00hs

16:30hs-

18:00hs

18

20:8

2:8

23:00hs:

5º dia- 23/12

Boker tov

Aruchat boker

Mifcad

Saída para o local distante ( levar material para tzofiut e comida)

Jogos de confiança

Chuguim ( tzofiut)

Volta para o local

Peulá

Jogo da amizade

lanche

Machaníadas

Vanadót para a preparação parg a messibár

Banho "

Janta

Messibá.

Fuck you........ e agnadeça se ainda estiver vivo.

 


