
 

REGULAMENTO - CHODESH 2020  
 
TEMA: Filmes 
  
EXPLICAÇÃO DO CHODESH: O Tema do Chodesh da Chazit Hanoar de São Paulo no ano de 
2020 é Filmes. Queremos, através desse tema, transmitir as mensagens e os conteúdos 
passados pelos filmes escolhidos. Mostrar também para os chanichim, que filmes podem ser 
fontes de conteúdos e de reflexões sobre a atual sociedade, de uma forma divertida e diferente. 
 
PONTUAÇÃO: O máximo de pontos que uma kvutzá pode atingir são 10.000 pontos. Esse 
total será dividido pelas modalidades conforme explicado abaixo. Todas as modalidades serão 
disputadas entre as chaves. As pontuações terão valores de 0 a 100 de acordo com a posição 
da kvutzá. Esses pontos serão multiplicados de pelo peso da modalidade na pontuação total, 
para assim obter a pontuação no modelo de 0 -10000. 
 
Iom Mitzchakim: 25% 
Hatzagá: 25%  
Chidon: 25%  
Desafío de Lógica e Desafio Online: 15% 
Pilha e participação:10% 
 
 
A Pontuação pela classificação da kvutzá segue a seguinte ordem:  
1º lugar: 100 pontos 
2º lugar: 75 pontos  
3º lugar: 50 pontos  
4º lugar: 25 pontos  
 
TEMAS POR KVUTZÁ 
• Omanim - "A família do Futuro" 

• Guiborim - "Lorax" 

• Kovshim - "Extraordinário" 

• Nitzanim - "Auto da Compadecida" 

• Neurim - " Coach Carter" 

• Mordim - "Quem Quer Ser Um Milionário?" 

• Ofakim - "A Onda" 

• Amelim -" O Primeiro Mentiroso" 

 
CHAVES: 
 • BEIT:  Omanim, Guiborim, Kovshim e Nitzanim. 
 • GUIMEL: Neurim, Mordim, Ofakim e Amelim.  
 
 



 

ASPECTOS GERAIS: Há dois aspectos que podem acrescentar ou eliminar pontos da kvutzá 
durante todo o chodesh, sendo eles:  
 
1. Mizchak Nakí (fair play): Em caso de alguma ocorrência serão descontados da kvutzá pela 
eventual falta de respeito com as demais kvutzot ou com os jurados (madrichim são 
responsáveis em não só notá-las, como tentar evitá-las e, caso ocorram, é papel dos madrichim 
informar isso para a vaadat chodesh). O comportamento dos madrichim também sofrerá a 
análise de Mizchak Nakí, podendo também haver descontos. O máximo de pontos a se 
descontar por kvutzá corresponde a 10% do total, 1000 pontos. 
 
2. Bônus: É possível ganhar até 1000 pontos se a kvutzá tiver um ótimo desempenho nos 
seguintes aspectos: 
 a. Empolgação na torcida e nas atividades; 
 b. União da kvutzá.  
 
 
1º DIA: Peulá Geral + Preparação das bandeiras + Chidon (07/11) 
 
No primeiro dia de Chodesh ... 
 
1.1 - PEULÁ GERAL, cada chug irá preparar uma dinâmica sobre o filme da sua kvutzá, com o 
tempo de 10 a 15 minutos (podendo ser: quebra-gelo, teatro, sichá, vídeo…). Essa peulá será 
dada para as kvutzót da própria chave. E o conteúdo que deverá ser transmitido nessa peulá é 
um resumo sobre o filme, que ajude os chanichim à responder as perguntas do chidon. 
 
1.2 - BANDEIRA, cada kvutzá deverá preparar uma bandeira online relacionada com o seu 
tema. O fundo dela necessariamente deve ser da cor da sua kvutzá. Essa bandeira deverá ficar 
de background no Zoom pelo resto do chodesh, e isso contabilizará pontos de pilha. 
 
1.3 – CHIDON, as kvutzót deverão se preparar estudando (assistindo os filmes)  para o Chidon, 
que se será diferente para cada chave: 
• Chave Beit: Kahoot com 5 perguntas sobre cada filme, totalizando 20 perguntas. Serão 
definidos os vencedore por jogadores no pódio, ou seja, de qual kvutza for o chanich que ficou 
em primeiro lugar, leva a vitória e as posições seguintes também ganharão pontos 
proporcionalmente. 
• Chave Guimel: Jogo de perguntas e respostas com as kvutzot separadas em salas no zoom, 
com um juiz imparcial (madrich de outra kvutza) em cada uma delas. Assim que a pergunta for 
projetada nas subsalas, os chanichim terão um tempo (1 minuto e 30 segundos)  para falarem 
uma resposta final. Serão 5 questões por tema, totalizando 20 perguntas. A chave toda se 
reunirá apenas ao final de cada bloco. 
 
2º DIA: Desafios de Lógica + Mizchakim + Hatzagá (23/11)  
 
No segundo dia de Chodesh … 



 

 
2.1 – DESAFIOS DE LÓGICA, os desafios de lógica acontecerão em salas separadas no Zoom 
por kvutza. Eles serão ranqueados por cada chave de acordo com erros e acertos. O tempo de 
realização será utilizado como critério de desempate. Haverá desafios online que serão feitos 
durante a semana entre o primeiro e segundo sábados de chodesh, que também contabilizarão 
pontos para essa nota.  
 
2.2 - MIZCHAKIM Os jogos serão disputados entre as chaves e serão os seguintes para cada 
chave: 
• CHAVE BEIT: Among Us, Gartic, Just Dance, Mímica Complexa e Quero-Quero. 
• CHAVE GUIMEL: Fifa, Fortnite, Among Us, Mímica Complexa e Just Dance. 
 
Os jogos… 
 
horário CHAVE BEIT 

15h30 among us 

15h50 gartic 

16h10 just dance 

16h25 mímica complexa  

16h40 quero-quero  

17h00 hatzaga 
 
 
horário CHAVE GUIMEL 

15h30 fifa 

15h50 fortnite 

16h10 among us 

16h25 just dance 

16h40 mímica complexa 

17h00 hatzagá 
 
 
Os juízes… 
 
Os madrichim e os membros da vaadat chodesh, ajudarão a contabilizar os pontos e se 
preocupar em estar olhando os jogos e as relações entre as kvutzót e chanichim. 
 
As pontuações serão separadas por jogos, ou seja, a vitória que nos referimos abaixo serve 
para o total de cada jogo (exemplo: tiveram 3 partidas de Just Dance, então cada vitória 
contabilizará 6,66, e ao todo o Just Dance poderá contabilizar no máximo 20 pontos)  



 

 
 
 
 
Ela será distribuída da seguinte maneira: 
- Cada vitória: 20 pontos;  
- Cada empate: 10 pontos; 
- Cada derrota: 0 pontos.  
 
Depois de encerradas as partidas, somam-se os pontos por kvutzá e se cria o ranking de cada 
Chave.  
 
2.3 - HATZAGÁ Cada kvutzá preparará uma apresentação e a apresentará para toda a Chazit 
e para os jurados convidados. A apresentação deverá retratar o seu tema de acordo com o 
tema geral do Chodesh. As apresentações não poderão ultrapassar de  4 minutos.  
 
As apresentações durante esses 4 minutos deverão ser compostas de uma ou mais das 
seguintes opções: VÍDEO, TEATRO, INTERVENÇÃO, MÚSICA, OBRA DE ARTE. 
 
A pontuação segue os seguintes critérios: 
 
I. Criatividade;  
II. Coerência com o tema; 
III. Participação de todos;  
IV. Animação/ Força de Vontade.  
V. Tempo (esse critério serve apenas para descontos caso a kvutza ultrapasse o tempo 
máximo) 
 
Em seguida, após as hatzagot, os organizadores do Chodesh irão se reunir para 
contabilizar os pontos finais e será feita a premiação.  
 
O podio será composto por três kvutzot, da seguinte maneira:  
-melhor pontuação da chave beit 
-melhor pontuação da chave guimel 
-pontuação mais alta entre o segundo lugar da chave beit e o segundo da chave guimel 
Após selecionadas essas kvutzot, o pódio será ordenado da maior para a menor pontuação 
geral, independentemente das chaves às quais as kvutzot pertencem 


