
 

 cinha” com uma

ה, madrichim
discutir o papel

O madrich pede que os chanichim façam uma

tzevel que precisa preparar uma machané (merakez,

Nepois do apresontade a peção os chanichim terão «

   
  

 

de cala componunte ₪6

“E entre s chanichim uma es

preparsr uma machané
  cie de esquena com conselhos de como   

prejudicar a

 

atividades durante o semeztre, é aconselhável que
comece a prparar os machanot no início do semestre. Roteiro:
acolher a tochnit

 

  
 5

 

Mer as [הואאו" 8 ados em cada8

tJol

alma

 

'
dividir ss atividas

azer o ceder laioly ado na     3 p

entre a tzevel

 

dep da fe

mas tirar e ds

 

os joscs, a tzaovet deve se raunir e cada um deve
car oco foz pars     

 

ser se Lodo aprovam

 

ela doe detinindo O inutenial, objetivo é regras de cado um
fazer a parte técnica das atividades (pussaportes, fichas, cartazes, etc)
escrever os tópicos mais importantes e o objetivo da cada peulá

tudo pre organizar a parte de shirim, fantasias que serão

ו e encramentos da macha

Tipos de asbará que podem ser feitas:

na rua, stdacr

ir. nas escolas com alao oriainal para mostrar c

uid

propagandasem clubs

יא

 

  ara

 

nec    

 

Vaixa

  

o slides, filmes de

sobra as alividades da tnus
revistas, jornais da comunidade

Loures ec celyamichim oe Palar com cai pai ou mãe (iz50 é muito

   10, painel com

 

וורו

ו  
[ azer musica para a machané C<jinale)

   1): Cada kuu prepara uma imachané (de tzufim ou solelim) que

ser uLiliz m eles posteriormente

o todos os tápicos propostas (possiveis), como ceder haiom, peulot,

júgos, etc,

ot localzorçcamentocmaterial2dato ônibusZprimeiros zocorros/segurança

mma quo dEso ndo po definido, é importante que o madrch saiba

tou rontos que 3 machane enaloba, e qual o papel do guizbsr, do

=heliach. etc
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118: Exemplo Pessoal

que aair de mode contrário ao que realmente

corfer para pegar comida antes, não tirar o

a peulá, «Le...

 

madri  
de

pralo

o

da mesa ata

 

Es acordar

  

Falar sobre como Os se sentiram a respeito da maneira que 5

madrichim agiram

 

1 Cads chanich recobe um papel é se desenha à partir do ponto de

vista do chanich Ctzotim e 6
 elelin)d, isto é, como ele acha que é visto pelo

  w clsnich. Temas que podem ser abordados:

 

us
8

re

 

  
  peito no
ali AMRS o

 5 peste ad

do ponto de vista de dentro e +ש78 68 8

 



 

Feulã D Direito deEdu

  

que o chanichomadrich conlieça o poder de influenciar o seu chanich ₪ ₪

sew direito de fazer isto:

que o chanich antenda a ditarença entreo madrich €maaspil 00 305]₪ ₪

boser

ג ;
Foi publicada uma carta na Resenha Judaica assinada p

Dror

N kuutzá é subdividida

pais dos clhanichim do
p

chanichim de shichyvá tz

. chanichim de shichva bogeret cmaapil ou magshim)

ו li

 
 

 

   Hator

1 quatro subkvutzot que consistem

suit
   

do escolas judaicas
4á

e professoreה]סשטפ  

 

  rá alravés de cartas que cerda

"publicas as" tra Len leio :

0 38 amunciar a cada vez o tempo que sobrou para o prazo final

Um dia antes do debate na FIERI (Federação Israelita do Rio de Janeiro) os

vamichim de snif podem 1 da FIERJ

cão entre os quatro arupos 5

 

 

  

    uma manifestação na frent

ו
hovens nas tnuot nvar e a 9065503005

  

hadrachá de clisni

 

estinaui-la

Conteúdo

is de vários problemas que houveram em nessa tnuá por causa de

us foram assumidas por jovens menores de id

anos» o arupo de pais do Habonim Dror vem por meio desta pedir a e

de sLividades destes jorens como madrichim fitravés de uma pesquisa feita

pela FIERJ cr elita do Rio de Janeiro) em-quatro inuot e 4

pesquisas Je opinião pública, constatamos os seguintes dado

 

  e (menos de |5

 

hadrachot

  

inção

 

   ederação Is  

 

     avos dores on adiichins aitudo pras nto, sem

anda adolescontes

ted amadores, de crianças pequenas. "Hadrachá e educa

tipo sá podem causar dano

b5 o tempo do hadrachá dest

do amadurואקטנה|86

pur certo motivo é proibido que els sejam madeich

so" de

im
  

    

   madrichia não é defindo para eles, portanto

próprios inadrichim ndo bem os múlodos através dos quais poderêo

educar 7

Neztas duas conclustes Ti

pasar imediatamente de agir como educadores de crianças, pois não tem

acidad

us   

a claro que estes jovens madrichirm devem

  

para tal.

 

    
  

estas constataçõ rimos as seguintes propostas para mudança

nos metodos educativ das tnuot noar

1 5 adrichim seria os toarim que voltaram do shnat hachshará ou  
universilários que não Ff m para o shnat.

E» Jovens abaixo de 18 anos poderiam ser somente PTim-em jogos, tiulim cu

machanot

= Todos o

com seu papel de madrich educador, antes que cause maiores danos, +

ndo cuficiontes Loarim e universitários.

  

jovens madrichim (abaixo de 18 anos) devem parar imediatamente

Emo

  

  

 
 



lo prazo de uma semana da publicação deste manifesto. a FIERT Cuaad

hactúnuch) irá debater as propostas e tomar as devidas

Ho gomos abertos pará propostas e respostas, que deverão se dirisir

so grupo de paiz no seguinte prazo: antes do debate na FIERT.

 Jecizões.  
   

ntencios aumente,
Mioses J. Cohen

representante do grupo de pais

Pante 11 — &

OQ debate ser direito e obrigação da chanich numa tnuat near de

 

sermadrich e

 

vista da Luis & definida: o chamich
 

 

velusão do ponto

tem o direito a educae e ב9 matrici 7

pro e hadrachá é um caminho no qual o madrich e o charich andam

áuntos para chegarem djuntos au objetivo no fim do caminho. O madrich

Froste 59050!₪

 

   

   

de wanso ותו velho para ₪0

 

pode cor וו(, e Dasalitaa גהו

ar mtludos educacionais de poder. lo musso sistema

 

e wdo precisa ulili

550 proibidoservas 0

OU madrich jovem desemp

 

lvã o seu papel educacional com muita seriedade e

aira possibilidade de aair com total responsabili-

dade e própria consciência. Ro a jo tempo, tem a possibilidade de aair

ão contrário de outras atividades que realiza, na escola, em

  

quase cempre 6 q sua pr 

  

família, etc.

    baceism em igualdade. Há uma relação de sia

aldade evita a

ário convencer,

re numa tniiã Ss

entre o madriche o clhanich, com confiança mútua. Esta igu

   

nece ושששש uso de ordens, hierarquia e poder. “E ne

נו e pedir. Ilão prci

entre o chanich ₪ ₪ madrich e dos dois para certos valores. "E necessário

ã vantagens deste Loma de hadrachá pelos Jovens

1ש<שב Perigos ques de)

fios E vel conciliar estes Fatos

 

o forçar, porém há vma obrigação mútua
   

 

aproveita        vem na Dallas de cxpreri

conseguiremos im

aque

 

  
  passe

fra nesta         

 

proce

  

    duEleger» Lives

     

encuntror na gua hadracha.

3

cartaz:

1 49290 tem 30 cartê com situações, Casos que podem ocorrer danLro

do snif. Cada chanich vai pegar um cartão, ler e dar a solução que ele  



  

 

    

 

    

  

 

    
seta corta, וטו dada a colução, cada chamnich dará sua opinião

sobre a situa

ob=.+ existem vários mudos de Jogar. : 05 quer Aprov dn ₪ E plução

aplaudem é os que ndo aprovam valam, OU utravtés de curtóus escritos

00 ₪ הס. 6%

Felo número de pessoas que concordaram a pessoa anda para frente e

pela número que discordaram, anda para trás.

Deve-o fazer um cartas vom os problemas e 8 solução sugerida.

Situações:

Do madrich ch u fã minutos atrasado nã peulãe 5 chanichim estavam

esperando por ele no snif. O que o madrich fará nesta situação? Será que

  

  possivel corrigir o erro?

 

  

 

    

  

 

  

  

     

   

 

  

   

 

 

2» Um chanich na sua kvutzá ficou doente. 0 6 você, como madrich, faria?

3» Dereu shabat acabou. os chanichim estão cansados e já é muito tarde.

UncO proci jiberá-los para os pais não ficarem preocupados. O marakez

chug 43 Foi embora, as como os madrichim da tzevet. U que você fará

com o mosdon que ficu SUS
0

49 Uma chanichá voltou muito tarde de um tiul, os PS estão zangados e

וו devam mais a Tilh «sais para tiulim. O que você como madrich faria?

5כ ₪ merakez te falou pura dar uma peulá sobre amor. Você acha que O

sesunto não combina cem a sua kuvutzá, o merakez insiste e não concorda

contigo. Você tamb insiste e dá uma peulá sobre estrelas. Quem está

certo resolve ccta sil ação?

6 0 w insiste em entrar na sua peulá e você não concorda. O que

voçê faria?

> Hom Led | בקוהשש Lilboshet e = iistem razões reais

para ist Ler aconte 0 que você faria pars todos vestirem

tilboshe Iszo te importa? 0

Ha suo koulzá tem um € anich' que mais de sichá e O resto não

םג
alao. O aqui faria para todos

נפטרה
cstã salisteito ₪ quiet

aproveitarem

93 Ui chanich atrapalha a peulã e dos limites enauanto o resto

  
da kuutzá também atrapalha, porém

peuls para acalmar à kuutzã? você

ה

Se us

 

você

 

   3

tê odeiam e as banot morrem

11) Você tá dando

tãq inLeressados. U que você

mterrompeçia e

 

es, uma קטש

 

וה

 

7

12) Ein

i-deixará 1

4 1

 
ly te

e passar,

pede sair da

 

paraיו

eleão, 3

 

dá para

ar.

134

14) Nois chanichim não querem

da Kkvutzá quer dormir com

 

im chanich jogou ira

dormir no me

eles. U
רו

 

Você

se fazer outra coi

por cua chanichá e saiu com ela.

de ciúmes. Você pode ag

já sobre os objetivos da

faria? Continuaria a peulá,

passá-ls em outra ocasião

kuutzá e P

e-cunversará com ele par

duas possibilidades: o

ovo num madrich num

  

este chanich da

+ O que
tiraria

 

ns teus chanichim

ir asim como madrich?

Enuá e os chanichim

 

e
ou pararia a peulé a

para outra. Você

vz motivos de sus

na kyvutzá ou sai do

 

 tiul. o

no cheder na 8

que você faria?

que você faria?

chané, porém

  



 

10 !ובשו |: ₪ madrichá da mesma Lzcvel são namorados e mormalinente dão

A= suas kuutzot são unidas, mas separadas da shichvá Cax

Q resto datrevet não gosta da siluação, maz os

uutzot sentem-se bem juntos « «stá difícil separá-

 

peutolo junk

 

tzotim « tzofot múdi

chanichim das duas %

ןשפ U que você faria

162 O meral.ez gritou com o madrich, que deu uma peulá para tzofim em

im não entendem como

   

    

  cima do telhado, na Frente dos chanichim. 45 chanic

<eu madrich está errado e ficam a favor do madrich. Você come madrich

cabe que agiu errado. Como você vai enfrentar o problema com os

chanichim? Uai explicar que errou ou não vai falar nada? Será que o

 

 
mesa tem וו

1) 0 am

chanichim e no

 

  come tum chanich que  cuspiu Gunua em Lodos às

Lopo que o merakez saiu, O madrich escuta

do “filho da puta". O que você val fazer com chanich?

 

   este chanich o

18) Você roalizaou com os chanichim um jogo (que mexe com 5 sentimentos)

cobro uv caráter de da um ₪ durante à peulá ua clhanich Sai chora.e

uy pode cl ar, como madrich, a esta situação? Se você chegou, como

 

  

  
18 O pai um chanich reclama que seu filho sempre volta para casa

chorando, dizendo gue sempre expulssm ele das peulot. fipesar diszo, ele

continua indo em todas as peulot. O que você como madrich faria? O que

diria ?

ND Ma

  

ןיב₪שץ  
  caiu da maclar  e pediu para e PT dar peslá no sem lugar.

seram que prereriam o PT ao invéz

nses. Coma
chanichia d

ter trabalhado com eles duranta 6 1
Quando você voltou

ששהש P de você

  

   
שששפוו

24( תשוםו<פבק0012 à sua kyutzá começou a rir de um chanich gordo que

quebrou a cadeira, Você também acha agraça e ri, O chanich fica 8790300 ₪

sai da peuls O que você Taz? 1

22) la váspera da machané os madrichim da tzevet estão em vários

 

litos. O que você Como madrich faria? .

Lima parte dos madrichim da tzevêt de tzofim foi rara uma festa e não

pará à peulá, nem avisaram. Há SOU chanichim no snif esperando pur

ante da trevel 6 o merakez estão preocupados com a situação,

O que irão fazer? Dividir os chan 7

  

  

  

    

him e dar peulá para todos? Por princípio

mandar oz chanichim para casa? Explicar para os chanichim por que 0s

fallaram e brincar com eles?

pais reclamam com você pois querem saber q que 05 seus filhos

peulot, pois das crianças eles não sentem nada. U que você

invidar os pais para assistir peulot bem planejadas? Uai ignorá-los

 

 

mma diic li

 

alema  

    

cu alao diferente?

 
 


