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DICIONARIO!

A

Abreviatura: ação de abrir veículo destinado às

atividades policiais.

Aceitar: concordar com o uso do azeite espanhol.

Acumulador: sistema capaz de acumular sensações

desagradáveis.

Agregar: reunir pessoasoriginárias da Grécia.

Agregação: reunião de pessoas de origem grega. Ato

resultante de decisão coletiva de pessoas

originárias da Grécia.

Amplificador: instrumento de tortura que aumenta 0

sofrimento dostorturados. Usa-se acoplado a paus-

de-arara, máquinas de choque e palmatórias.

B

Bimestre: professor que ministra o mesmo curso a cada

dois meses. Variantes: trimestre, quadrimestre e

semestre.
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Cérebro: órgão localizado na parte súpero-anterior do

encéfalo através do qual as pessoas pensam que

pensam.

Conjuntivite: doença de olhos que ataca todos os

músicos de uma banda ao mesmo tempo.

Contrabaixo: movimento politicamente incorreto contrario

a pessoas de pequena estatura.

Coreógrafo: cartógrafo especializado em mapas da

Coréia |

CONTINUA NA PROXIMA EDICAO..... +

  

 

Editorial

Formar uma comunidade Judaica mais crítica, humanitária
e consciente é o objetivo do Hashomer Hatzair O
Darkeinu existe para isso , é uma ferramenta para
nós, da liderança do Shomer, utilizaremos para pôr
em pratica o que e teoria , é claro que a vivencia na
Tnua e importante maso Iton tem um papel
diferente : possibilitar a TROCA de informações
entre chaverim , através de um veiculo de
comunicação que é um complemento da tnua. O
Darkeinu é da Tnua e tem que expressar o momento
ideológico dela.

Por enquanto o fluxo de comunicação esta vindo de
apenas uma fonte : Nós da vaadat ton. Sabemos
que trabalhamos bem e damos o nosso melhor mas
não conseguimos alcançar nosso objetivo: VOCÊ .
Não que não leia o nosso itone , mas o nosso
objetivo é fazer com que você participe dele , seja
uma peça importante para fortalecer o Darkeinu , se
envolva , forme sua opinião.

Essa edição vem carregada de textos ideológicos e
reflexivos pois aproveitando o período de reflexão de
Rosh Hashaná e Yom Kipur onde refletimos tudo que
fizemos durante o ano e quais serão os nossos
desafios e objetivos para o ano que chega , olhamos
a historia desse pequeno grande jornal e vimos que
ele já foi feito de todas as maneiras possíveis
chegando ao recorde de 40 paginas em 2000.

Darkeinu significa nosso caminho . Nós daVaadat ton,
até agora traçamos o caminho shomrico mas você
vai continuar a pisar no caminho que outros
trilharam ?

Aproveitando esse espaço para dar boas vindas oficiais
para o Dani, nosso novo pail, e agradeçer a Sonia
por toda força e dedicação que ela teve com a nossa

7 casa.
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Relatório de Mitnadvim

Depois da ótima machane de Julho que teve como
tochnit(tema) as diferentes culturas do mundo(Judaica,
Africana, Brasileira e Grega), a moatza se deparou com
uma grande dúvida:qual seria um bom tema para as
atividades semanais?

Na machané, percebemosque os chanichim estavam
numa idade de transição, na qual estavam, aos poucos,
aprendendo a ouvir e se desprendendo da comunicação
concreta. Eles abriam, portanto, uma porta para o
pensamento abstrato,

Explodiu, nessa época, o conflito pelos territórios
ocupados e a polêmica que o fato trouxe consigo.

Por esses motivos, resolvemos adotara tochnit da
história do povo judeu (desde que era escravo no Egito
até os dias de hoje). Esse tema englobaria nossa vontade
de incentivar o "ouvido" das crianças com a necessidade
de colocá-los a par do acontecimento em Israel.

Agora, começamos novas atividades sobre o shomer
(significado das simbologias e ideologias), para que os
chanichim tenham oportunidade de criar um vínculo mais
forte com o movimento.

Esperamos continuar vendo todos eles nos sábados e
na SUPER-MACHANÊÉ NACIONAL(SP-RJ-
SCHINIT! do dia 18 de Dezembro!

Abraços da Moatza de Mitnadvim(Pedro, Gi, Karen).

Palavra do Rio

E ae pessoal de São Paulo como estão vocês?, nos do HashomerHatzair rio esperamos que bem, e dando continuidade ao processo dereintegração nacional de nossa tnuá iniciada este ano, vamos contar umpouco sobre o que esta acontecendo ou aconteceu aqui neste ano
O Ken do rio, vem neste ultimo ano renovando a nossa tnuá atravésde maior participação na vida comunitária e internamente com ade vaadot que estão sendo levadas pelos madrichim e pela nosnadracha, como a iton que reformulou o €

que melhorou o sistema de som do Ken.

recriação

sa pré-
onceito do nosso iton, a radio

Unindo nossa forma de educação com nossa consciência darealidade de nossa cidade, criamos em 2003 a vaadat yozma queutilizando-se das mesmas formas de educação da tnuá, trabalha comcrianças de favelas aqui do rio, e desta forma tentamosajudar todaSociedade e educar a estas crianças que são tão desamparadas e que deoutra forma acabariam sendo levadas para o caminho da violênciailegalidade

De verdade atualmente a tnuá do rio esta com uma forte consciênciasocial e tem discutido varios projetos que estão sendo realizados aosPoucos, como por exemplo o Yom Há Da

Alem disso o Kenrio esta com um projeto de manutenção eeestruturação da casa que esta sendo levado aos Poucos, junto com oSentro Cultural Mordechai Anielevitch constituido por pais de chanichim e

ventos, como por exemplo o 20 churrasco de ex
"ste ano.

Bom pessoal vamos parar Por aqui, mas em breve mandamos maisnformações.

Chazak Vê Ematz

Hashomer Hatzair Rio



 

 

Relatório de bnei

Olá queridos chanichim

Estamos super contentes com vocês durante as atividades...

Já conseguimos progredir muito nos últimos sábados, mas ainda temos

muito a melhorar ok? Vamos JUNTOS tornar essa shichvá cada

vez mais FORTE e UNIDA.

Já tivemos muitas peulot importantes e ainda teremos muitas outras,

obviamente sem esquecermos da diversão!!! Mas lembrem-se que

a diversão só depende de vocês.

Vocês estão agora na melhor fase do hashomer hatzair... Lembrem-se e

dêem muito valor a isso.

Vocês já não são mais criancinhas...estão crescendo e está na hora de

se dedicarem bastante ao APRENDIZADO que vamos dar a vocês

para completarem o ciclo de Bnei-lsrael com todo POTENCIAL.

E mais uma vez lembramos que a DIVERSÃOnãoserá deixada de lado.

Queremos ver todos vocês na nossa super machané nacional que estará

sensacional!!!

Chazak ve ematz

Moatza de Bnei: David, Marilia, Denis

Tzerim

Depois de uma machané de Sociedadesfica difícil falar algo sobre
tochniot; mas vamos lá. Começamos as atividades do semestre
com o Gui se tornando madrich da shirvá de tzeirim e para
inaugurar essa nova fase o tema ATUALIDADESfoitratado,
falamos de Israel e do mundo, desenhamos nossas expectativas
e desejos para a shirvá, lemos essas projeções feitas no começo
do ano e pra cada um ficou as semelhançase diferenças que
essas comparações podem proporcionar.

Nesse ano novo que se inicia com tochnit nova esperamos que aqueles

que não foram muito ao shomer no ano que se passou ou aos que

foram, mas não estiveram realmente presente possam mudar
isso e viver um shomer de verdade, num momento tão importante

pra esta shirvá

De sua Moatsá

Gui

Kelly

 

Relatório de tzofim

E ai galerinha00

Estamos adorando u presença numerosa de vocês no nosso ken......

Cada vez mais preparados para o ano que vem serem ótimos madrichim!!!!!

Contamos com vocês......

Não esqueçam da nossa grande machane nacional.........

Não deixando de lado nosso grande seminário na argentina esperamos ver todos lá.....

E para quem não sabe eles temfeito sabonetes. chocolates, rifas e nosso grandioso

bingo em parceria com os madrichim......

Quem ainda não comprou fale comalguémda shichva.....

queremos desejar também sucesso a banda que ulguns chanichim fazem parte...

E todos estão de parabéns

Chazak ve'ematz

Moatza de tzofim: David. Karen, Dino

Relatório de Tzofim-Bogrim

Este semestre começou com uma moatza mais estruturada e com a
participação dos bogrim como madrichim, visando melhorar o
contexto de peulot, como na parte de “diversão”. A moatza esta
engajada para a Shomria, onde os tzofim-bogrim, estarão
participando de um seminário ideológico do Hashomer Hatzair
Latino Americano.

Bem acho que é sóisso e temos que agradecer aos nossos chanichim,
por participarem de nossas peulot.

Chazak Ve 'ematz

Moatza de Tzofim Bogrim

Ariel ( Meraketz )

Karen

Dino 
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Conheça a festa de : Sucot

Um período alegre é iniciado com a festa de Sucot,
compensando o solene período de Rosh Hashaná eYom Kipur. Mas por que vivemos sobre uma cabana
por 7 dias ?

À sucá nos lembra das cabanas construídas durante aperegrinações pelo deserto do povo judeu, recém
libertado do Egito , a caminho de Israel, Durante
esses 40 anos o povo judeu deixou de ser um povo
escravo e velho para se tornar um povo livre e jovem,capaz de decidir seu próprio futuro e lutar por seusideais como a conquista da terra de Israel que seencontrava na mãos de 6 povos , todos inimigos dos
Israelitas,

Durante a festa de Sucot, os homens devem comer
diariamente numa sucá (cabana) especialmenteconstruida para este fim. Nestes sete dias, não épermitido comerfora da sucá qualquer refeição quecontenha pão ou massa. Há aqueles que não
costumam beber nem ao menos um copo de água
fora da sucá. Toda essa vivencia na cabana pode
ser entendida como uma lembrança do que nossosantepassados viveram durante a travessia do Sinaionde o homem se mostra obediente a vontade divinade dormir sobre a chuva ou comer sua refeição em
chão duro.

Sucot é também conhecida como a Festa da Colheita; é operíodo no qual a produção dos campos, pomares evinhas é colhida. Os celeiros, terreiros e prensas de
vinho e azeitonas trabalham a todo vapor. Semanase meses de labuta e suor empregadosno solo

+finalmente são recompensados. Sucot também pode -
ser visto os frutos espirituais Dlantados durante o ano

]

 

Conheça a ideologia do Shomer:

Aharon David Gordon

Aharon Gordon nasceu na Rússia no seio de uma família

judia rica recebendo assim uma educação

tradicional e religiosa . Fez alia em 1904 e em Israel

e trabalhou como agricultor na Galileia onde passou

fome , a falta de trabalho e a doença que

impossibilitavam a fixação na terra. Vai a Praga em

1913 e participa do XI congresso sionista. Segundo

suas idéias o homem apenas conseguirá sua

liberdade de espírito através do estudo e do trabalho

físico no campo.

Defendia uma total reestruturação no espírito da

sociedade , na ordem social baseada as fontes de

vida judaica na terra de Israel. Teve grande influencia

no pensamento dos movimentos trabalhistas “

kibutzianos judaicos alem de ser um líder teórico e

espiritual de seu tempo.

O Movimento Gordonia foi criado em 1923 levantando

seu nome e ideologia . Após diversas fusões como

outros movimentos chegou ao movimento conhecido

como Habonim Dror, “movimento irmão “, do
Shomer em inúmeras frentes ideológicas.  
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