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Atividade sobre Veidá

ATIVIDADE PARA VEIDÁ - FÓRUNS DE DEBATE DE PREPARAÇÃO
DE PROPOSTAS
Objetivos:
Essa atividade, que ocorrerá logo após a atividade do museu, tem como
principal objetivo o incentivo ao desenvolvimento de propostas para VEIDÁ. Ela

ocorrerá ao final da machané central de julho deste ano e para seu sucesso esse
trabalho prévio é fundamental devido ao método de funcionamento adotado para
ela.

A VEIDÁ ocorrerá somente como fórum de decisões de propostas

previamente enviadas e analisadas por todos, e lá serão somente expostas e
votadas. A data de entrega de propostas para a VEIDÁ é dia 15/06 e seu retorno

está previsto para 20/06, para serem novamente analisadas, ou seja, nesta data

receberemos todas as propostas desenvolvidas por todos os chaverim da tnuá em
todos os snifim.

Essas propostas devem ser referentes à ideologia da tnuá, hoje descrita
nos três primeiros capítulos do estatuto e no estatuto da VEIDÁ olamit. No último

kinuss chinuchit foi analisado esse estatuto da VEIDÁ olamit, e foram escritas

propostas a serem analisadas agora por nós e poderão ser uma boa pass para o

desenvolvimento de novas propostas.
A principal determinação, em meu ponto de vista, dessa atividade é ampliar

é

a visão dos chaverim da tnuá, mostrando-lhes a importância dessa VEIDÁ.
Acredito que nosso estatuto hoje esteja muito cru, muito pobre, e mereça muito
mais conteúdo, talvez até mesmo a ratificação na VEIDÁ para algumas das
decisões da Moatzat chinuchit para que constem no estatuto, apesar de já
constarem na ata da Moatzat.
Qualquer proposta de alteração, modificação, desenvolvimento são
passíveis para essa VEIDÁ, por isso devemosestimular e mostrar todo esse leque
de oportunidades.
Um trabalho de questionamento sobre alguns pontos importantes de nossa

ideologia foi desenvolvido no seminário que aconteceu a algumas semanas atrás,

que apesar de seu excelente nível e desempenho, contou com a participação de
muitos poucos chanichim.
Desenvolvimento:
Primeiramente a idéia é dividir os chanichim em cerca de quatro grupos,

distribuídos por temas. Esses grupos tomaram como propósito a discussão e
análise daquele tema, mas tem total amplitude para tomares rumos distintos, É
fundamental que esteja claro que não é necessário consenso nenhum para a
elaboração de uma proposta, basta que seja idealizada por um chanich, que ela já
será valida. Por isso é fundamental que nessa atividade resguarde-se muito o
ponto de vista individual que deve ser desenvolvido e elaborado como proposta.
A discussão deve tomar a seguinte sequência lógica para ser padronizada
entre todos os grupos:
1. Breve introdução do tema da chavurá, que deverá ser realizado de

forma descontraída e séria. Talvez escrever vários valores ou ideias
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relacionados com o tema e que sejam conflitantes em cartolinas seja um
muito interessante. Outra idéia é pedir para que cada um escreva em
duas ou três palavras o que aquilo significa para eles, em seguida juntálos em pequenos grupos para avaliar o que saiu, aumentando o tamanho
dos grupos até que ele seja composto por toda a chavurá. Uma terceira

opção é descrever duas ou três pequenas passagens sobre o tema, e

pedir para que alguns chanichim interpretem.
. À segunda parte pode deve ser caracterizada pela organização as

idéias, ou seja, o início da discussão par formação de pontos de vista.
Isto significa transformar as idéias jogadas na primeira etapa em pontos
mais concretos. Esses pontos podem ser conflitantes ou não, o
importante e descrever de forma clara certas opiniões. Acredito que a

melhor forma para se fazer isso é simplesmente com uma sichá conjunta,

ou dividindo-os em grupos para que façam isso com maior participação.,
. Agora in ia-se a parte de confronto propriamente dita, onde as

pessoas discutiram livremente sobre o assunto. Sugiro escolher das
afirmações anteriores algumas mais polêmicas e uma a uma analisá-las

como se fossem verdades absolutas. Isso deve serfeito até a discussão

se engajar, sem a necessidade de novas interrupções.
. Porfim, permitir a eles que agrupem-se com quem concordam para
elaboram idéias e propostas para serem levadas a diante.

Temas:

Apesar de serem considerados chavões, acredito que às vezes é difícil nos
desviarmos da realidade, assim sugiro:
1 Socialismo - Como forma de governo; ideal de vida; aplicações; valores
humanitários, etc...
2 Kibutzianismo e Chalutzianismo - Sociedade ideal; realidade kibutznik;
efetividade kibutziana; aplicação socialista; chalutzianismo e definição,

etc..

- Sionismo e Hagshamá- idealfinal da tnuá; representação do Sionismo

para nós; o futuro do povo judeu em Israel e na Diáspora; etc..

- Judaísmo e juventude - Como somos judeus; com deve expressar-se
nosso judaísmo; quem pode fazer parte do Dror; qual a importância de

“Juventude”; etc...

2/2

