
 

RESPOSTAS - KVUTZÁ HAGANÁ

1) Ha 1 ano e 5 meses
2) 1 ano - Sim: 1
3) 10 elementos:7 bachurim é 3 bachurot. É normal e pertence

a shichvá tzofé,
4) 1 vez,
5) Sichot avulsas e atualmente viagem de turismo a Eretz,

6) Primei»“amente desenvolvo a sichá, depois trata-se da parte

técnica e por fim há uma parte de dansas jogos e canções,

Por terem os meus chanichim pertencido anteriormente a 1

Departamento Infantil possuem um certo conhecimento de

sionismo,
Depende do desenvolvimento da reuinão; À viagem a Erstz

esta despertando um certo interesse.

Nao; Nao,
Os chanichim realizam trabalhos práticos e nos cargos que
ocupam dentro da kvutzã, competindo nos mesmos com outras

kvutzot.
Na kvutzá sño eleitos dois chaverim para a Machleket Hakra-
not que recebem instruções do Maskir Hakranot do Vaad.
Por terem convivido muito tempo Juntos e mesmo fora da
kvutza estarem sempre juntos, há unidade e certo grsu de

companheirismo dentro da mesma,
9 2 vezes por mês realizam-se tiulim ou haflagot durante

os quais são desenvolvidos jogos. Vários chaverim parti-

ciparam da Machane Kaitz de Inhaiba em janeiro de 1949 e
a a kvutzá sempre participa das messibot realizadas pelo

snif,
14)Sim, o 12 em Petropolis e o 2º no Kibutz Hachshara,
15) Espero cada vez maior cristalização dos chaverim da minha

kvutzá.

0/0/07
Esther Rosenkra

Madricha   



 

 

RESPOSTAS - KVUTZÁ PALMACH

1) Há 1 ano,
2) Desde a sua fundação; Não.
3) 9 elementos: 4 bachurim e 5 bachurot, Sim com una única

exceção, Tzofe,

4) Uma vez por semana,

5) A princípio sichot avulsas e agora Viagem de turismo a

Eretz,

6) Primeiramente a parte técnica, depois desenvolvo a sichá
e em seguida jogos, dansas, canções ou trabalhos práticos.

7) Por serem pertencentes a uma kvutza de tzofim não podem
ter conhecimentos em nenhum dos terrenos; são perfeita-

mente normais em relação a idade,
8) Conforme o desenvolvimento da reúnião. A viagem tem des-

pertado interesse.
3 Não; Não:

10) Os chaverim ativizam-se em trálalhos práticos para o Kibutz
Hachshará e na parte técnica dos trabalhos proprios da
kvutza por competição com outras kvutzot,

11) Por meio de 2 elementos oue ocunam estes cargos e obede-
cem instruções da Maskirut.

12) Por serem heterogêneos os elementos da minha kvutzá há
dificuldades de conseguir unidade e companheirismo como
seria de desejar,

13) 2 vezes_Por mes realisames táulim ou haflagot durante os
ouais são desenvolvidos jogos; Varios chaverim partici-
param da Machane Kaitz de Ihhaiba em janeiro de 1949;
Toda a kyutzá participa das messibot organisada pelo snif,

14) Sim, no último seminarió realisado no Kibutz Hachshara,
15) A kvutza tende a melhorar,
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Rosa Szmelsztajn

Madrichá

  



 

 

RESPOSTAS - KVUTZÁ ACHDUT

Ha 1 ano,
5 meses, Sim: uma,
9 elementos: 5 bachurim e 4 bachurot. É normal, Bone,

1 vez por semana,
Sichot avulsas. Atualmente viagem a Eretz.
Primeiro canções, sicha, parte técnica, brincadeiras e

dansas.

Conhecimentos gerais normais e conhecimento sionista nulo.
O interesse é bastante pequeno, principalmente devido ao
programa nao ser adequado a essa shichvã e não despertar

interesse,

ao,
A atividade dos chaverim se resume no comparecimento às

reuniões.
Por intermédio de um chaver que ocupa o cargo de Kranot
e está em contacto com o Maskir Hakranot do Vaad,

Não.
Nenhuma atividade,
Sim em junho de 1948 em Inhaiba e julho de 1949 no Kibutz.
A kvutza decaiu muito em relação ao número de compareci-
mentos. Agora |está começando a ser dirigida por outro
chaver que irá esforçar-se por melhorá-la,

Raquel66583
Rachel Kogan
Madrichá

 



 

 

RESPOSTAS - KVUTZÃ BERL KATZENELSON

1) Ha 1 ano e 5 meses,
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Há 5 meses, Sim:l
21: 9 bachurot e 12 bachurim. Está entre 16 e 18 anos
embora variem muito emkxs relação a mentalidade. Noar,

1 vez por semana,
Desde o início desenvolve um programa de sionismo, so-

cialismo e sionismo socialista,
Sicha, debates, parte técnica, canções e dansas,
Por ter havido uma fusão entre 2 kvutzot de niveis muito

diferentes há muita dificuldade para o desenvolvimento
do trabalho,
O desinteresse se manifesta pelo número de comparecimentos
que nunca supera 50%. Os debates sobre os mais variados
assuntos,
Ja foi abprdado embora nunca tivesse surgido um problema
a respeito,
Por ser uma kvutzá de nearim vários de seus elementos são
madrichim , 020918, e fazem parte do Vaad, Conta portanto
com vários membros muito ativos enquanto a maioria é
inativa.
Por intermédió de 2 chaverim encarregados de Kranbt que
estão em contacto com o Maskir Hakranot do Snif,
Por sua heterogeneidade a unidade e o companheirismo não
são como seria de desejar,

Tiulim frequentes, ; vários &lementos participaram de macha-
not e seminários.
Sim por 1-,

Estamos procurando solucionar o ¿Problema resultante da

fusão das 2 kvutzot de características inteiramente dis-
tintas. Projetamos a sua sub--divisão: 1 parte , a mais

antiga e cristalisada preparar-se-á para a auto-direção
e a outra continuará tendo um madrich,

Sima Lerer

Madricha

  



 

RESPOSTAS - KVUTZÁ HAGSHAMÁ

1) Há 1 ano.
2) A kvutzá é auto-dirigida, Teve um madrich durante os

6 primeiros meses de existência. ,
3) 16: 5 bacurim e llbachurot. Sim. Avoda
4) 2 vezes por semana,

5) Sionismo, socialismo e sionismo socialista; noções

sôbre Histadrut, Mapai, etc.

6) Sicha , debates, parte tecnica, canções, dansas e

passeios, 0

7) Alguns chaverim têm curso secundário, outros somente

primario; não lêm muito; em relação as sionismo 0

pouco que conhecem aprenderam na kvutza.

O interesse decresce a medida que o tempo passa. Nao

houve em especial assunto que despertasse a atenção.

O interesse é conforme a capacidade de exposição do

chaver oue dá a sicha,

O assunto foi muitas vezes discutido na kvutzá embora

não tenham surgido problemas,
Sendo uma kvutza avoda os elementos são mais ou menos

ativos conforme sua capacidade ma ou bôa vontade não

havendo necessidade de buscar meios para despertar este

interesse,
Ba Mesma forma que nas outras kvutzot,

Sim, os chaverim têm uma vida bastante em comum, reali=

zando passeios e saindo sempre em conjunto,

Tiulim realizados muito espacadamente; 2 ou 3 elementos

participaram em machanot e seminarios; esta kvutzá tem

a seu cargo a maior contribuição para as messibot do

snif,

Nao
A kvutza tende a desaparecer desde cue a totalidade

de seus chaverim(com uma ou outra exceção) não pretende

seguir o caminho chalutziano,

Sara Lerer

Representante da kvutza junto
ao Chuk.  



RESPOSTAS DA MACHLEKET HACMINUCH

1) Programa só há para os tzofim sendo o das outras

shchavot improvisado pelos Maskirim Hachinuch, y
Sim, Ha 2 chugim:l de tzofim e 1 de bomim, noar, avoda.
O de tzofim é orientado por um maskir hachinuch; o outro
é autonomo, Cada chug se reune uma vez por semana,

Debate-se a sichã a dar em cada uma das kvutzot e os

problemas surgidos em cada uma delas,
O snif ressente-se profundamente da falta de madrichim.
Não ha critério propriamente pois aproveitazse qualquer

elemento cue manifestá um pouco de bóa vontade,
Avodá-1; Noar-1; Boné-1; Tzofé-2; Pré-tzofé-1,
A divisao é normal com exueção de um ou outro chaver,
Por haver somente uma kvutza em cada shichva(com exceção

de tzofim), as kvutzot só se reunem por ocasião de rea-

lisações conjuntas do snif,
Cada madrich em seu relatório expôs a sua maneira de

desenvolve-la,
Por não termos programas e nem um chaver que entenda do
assunto nada se faz no terreno de tzofiut.

O maskir hakranot tem uma reunião mensal com os maskirim
hakrantt de cada kvutza havendo então distribuição de
caixinhas, selos e árvores.
Não, pois não hã cursos que possam interessar os chaverim
do snif em Santos. As possibilidades de se dar aos chave-

rim uma orientação profissional em qualquer setor é muito
restrita,
Não há um programa pre-estabâlecido desde que varias
kvutzot e o 7880 estão passando por um processo de
reestruturação- Os trabalhos futuros do snif depende-

rão em grande escala do que se conseguir no Kinus

Chinuchi,
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RESPOSTAS - KVUTZÁ TRUMPELDOR

Formou-se hã 1 ano,
Ha 8 meses, "Sim:l
9 chaverim: 7 bachurim e 2 bachurot. Sim, Pertence a
shichvá pré-bzofé,
1 vez por semana,

Sichot sôbre história judaica e contos sôbre Eretz,
Sicha, parte técnica, jogos cançês é dansas.
Normais em relação a pouca idade que têm. E
Sim, nota-se bastante interesse. Algumas histórias con=
seguem despertar mais atenção que outras.
Não; Não,
Dando-lhes cargos na maskirut da kvutza,
Embora haja dois chaverim ocupando o cargo de Kranbt,
a quasí totalidade do trabalho fica a meu cargo.
Pouco se pode dizer a este respeito numa kvutza onde
só se pode observar a unidade e o companheirismo dos
chaverim de uma maneira muito rudimentar nas brinca-
deiras realisadas,

Tiulim frequentes com bihcadeiras e jogos. Compare-
cem as messibot do snif.
Nao.

Nada ou guasÍ nada pode se afirmar em relação ao futuro

da kvutza por serem muito jovens ainda seus membros,

Regina Shlimer

Madricha

 

  


