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Tendo em vista se mandar um material para ajudar nas peulot do chodesh,

rôs,sentamos e dedicamos um tempinho a estes temas: ,

- Tnuã (movimento)

- Chinudh (valores) ,

- מטה Ishuv Brasil

À - Guezer

= No decorrer do todanit serão expostas estratégias à cada tema.ESperamos

que lhes possa ser útil o " homer " . Ve SHANA TOVA . ,
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PRIMERIRA PEOLÃ do TOCHNIT CHODESH HATNUA
 

Trua-e-seus objetivos finais
 

Oque se tem visto em peotot, discussoes e bate-papos e que muita gente

vê Israel como kibutz. A educação sinal da trua é kíbutz. A alia é para 0

hibutz e não את

É sabido que a vida kibutziana não é para todos, ou seja, nem todas as

pess0as que-são da-tnua se adaptam nos modes desta sociedade.

A atiã brasiteina anda em passos tentos, muitas pessoas teem voltado .

Em gera? essas pessoas tentam uma vida kibutziana, não se adaptam e סה 44-

to voltam 060

Quando atguem gaz atia, como a propria palavra diz, é pegar suas coí -

sas e buscar uma vída em 1040060. Quando se educa por um sionismo, onde O

importante é que a pessoa esteje morando em Tsnael, seja no kibutz, no mo -

shav, em cidade em desenvolvimento ', * em jerusatem ou em qualquer outro Lu-

gar que seje dentro dos Limites do Estado Judeu. Não acontecena mais o caso

de pessoas irem para o kibutz não se adaptarem e por isto voltar ao Brasil

sem tentar outra maneira de viver em Tsnal, pois o importante para este 4%-

dividuo cestar em Tsnaet. Antes de decidimos onde moranar"epreciso decidir

que iremos fazer Aa.

Não quero dizer com isto que devemos deixar de educarmos para o kíbutz

mas, como neatização ginal seje Tsnack.

A tnua deve formar individuos com vatores sionistas, socialistas, um

homem coerenteque, saiba buscar seus caminhos e o Lugar onde ele possa se

desenvolver como judeu e sen humano 6 זו  
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A proposta desta peota e que se abra uma discussão sobre este tema. Pana

facilitar uma introdução peça as pessoas que enumenem em ondem de prionedade,

quando ao que é mais importante educar para a meta ginal da Ínua, déniie estes

3 fatores: -Stonismo- como sendo Viver em Tsnael o importante, como um todo

-Kibtz

-Sociatismo- em geral, não especificamente o Kibutziano

Acreditamos que grande parte das yeridot são causas deste tipo de forma-

ção que vem dando a tnua, voltada exclusivamente para o kíbutz. Por Asto pen-

sarmos ser importante esta discussao, mais doque imaainemos.

tam

Oba:
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Segunda Peota do Chodesh Cha Tnua
 

Objetivo: Discutir e anatisar as netaçoes enter o ishuv e seus 58

e instituíçoes e o movimento sionista sociatista Habonim Dior.

A peota é destinada as shichavot bogrot, e sena feita em painel. Neste

gorum particianao 6 chaverim, sendo que tres representaram o ishuv e tres-a

ua.

Um sena o presidente do clublHebraica, macabi e etc.). Um serão dino -

tor da escola judaica. UM nepresentante de federação isnaetita. Estes são 8

participantes do ishuv.

Os nepresentantes da tnua senão: Boguer que pretende fazer atia; maapil

que 40 vem 00 8004 para curtir chevra; Boguer que 402 0048 6 voltou.

Estrategia: Cada representante tera uma tese a dafender, que são 08 46-

guintes:

1. Presidente de club: E essencial cultivar o aspecto judaico da comunída

de e social, atraves de um 40 club que deve suprir as necessidades culturais,

visando e acentuando que-e aqui que vive o judeu brasiteiro. O ctube deve tra-

bathan muito com os jovens, pois dai satha a continuidade da comunidade.

2. O dineton da escota: A escota judaica & o Unico meio de preservar o ju

daismo. A tnua 6 um fator que prejudica o atuno pero tato de"tazer a cabeçã"do

aluno, e incentivar a alienação do jovem atravãe de 406402 000 0 206000000 6

etc. À escota educa para o jovem ser um bom judeu brasiteiro atiL à sociedade

em que ele víve.  
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Presidente da Federaçõa: O jovem judeu deve apresentar um maior intenes-

se peta sociedade brasileira em geral. O importante não & que as pessoas s0 fa

cam atía,mas também que surjaem Líderes comunitanios, madrichim e morim. A fes

deração serve como representante da comunidade judaica perantera 4064000006 ל

brasiteira em acrat. Deve sempre manter uma boa netação com os governos brast-

Leiros sem tomar partidos ou posíçoes contrarias para manter um clima amistoso

e assim na medida do possivel: poder defender: cr os interesses da comunidade ju

daica no Brasál.

Tese dos representantes da inua
 

1. Boguer que vai fazer atia: O mator objetivo da ínua e a neatização sá

onista sociatista,ou seja , fazer alia, e poder viver dentro da nação judaíca

e assim atingir sua naatização como judeu, e a vida no kibitz como neatização

sociatista. Todos os outros aspectos da trua são maios de atnigin este obje -

(0 .

2 Maapit: A tnua e o snif são um marco social. À principal função da tne

a & incentivar o bem estar do chaver. Não se deve cobrar nada de ninguem, quem

estiver afins de fazer algo que faça.

3. Boguer que tez Laia a voltou: À realidade do bibutz e de 18004 040 tem

nada a ver com a neatídade da tnua.A função da tnua & formar uma pessoa mais

coerente, mais justa, um "novo homem”. Isto so pode ser feito com uma educação

para o sociatismo atraves do grupo, mas isto não implica em atia. Uma 04800

pode sex socialista no Brasát.,

Final
 

Os seis papeis devem sex representados por bogium e magshimim, e ter uma

pessoa como coordenadora. Cada um expoe sua posição depois pode 86% 000340 um

debate com o "publico" [shichavot bogrot) Taacov Huster  
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Terceira Peota do Tochnit Chodesh "-4
 

Objetivo:

A tnua passa por transformações metodotôgicas e de conteudo educativo. At

go novo esta surgindo, onde vaí dar não sabemos o cento, onde estamos e como

estamos & preciso conhecer, discutir e never alguns marcos educativos e modos

de transmição dos vatoresdartrua.

Qua? é a importância de marcos como makinut, kvutza, vaadot e etc. Como «

anda a netação madrich-chanich, se & atraves de peultot a unica maneira de pas

san conhecimentos e vatones, se existe outros meios, quais são eles?

é a importância da shichva como marco educativo, se deve ocorrer umaסגה(

mudança nas idades. Tendo o vestíbutar como fator de afastamento da tnua e na

chevna da kvutza. Quando são maapitim os banim so pensam no vestibular e quan-

do magshimim & a vez das banot.E preciso repensar .

A proposta & que cada snif saíba avaliar, de acondo com a situação que vá

ve. Depois poderemos ter uma ádeia de como anda a tnua nacional. Aqui 50 foram

fevantadas afgumas questoes.

Vaadat Chinuch Antzkt
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014:

Enumerar em ondem de "importância" na chinuch da tnua, para voce. Depois

abra uma discuçãoc sobre como cada um enumerou.

Itens;
 

-Chevra intra-sntA

- Retação madrich-chantch

-4

- Kupa

- Shnat-machon

-0

Maskirut

- Vaadot

- Machanot

-86

- Hadracha- 8440006000

-4

- Kvutza-mesma idade

- Kvutza-idades diferentes

- Gutisbarul

 



Movimento Juvenil Chalutziano “Habonim Dror”

Hanagá זוז

רורדםינובה Quanta Peota do Chodesh OUT. &4
תיצולחרעונתעונת  

Nesta parte do tochnit daremos uma atenção a Gezer,que este ano

compteta 10 anos,apos as varias tentativas frustradas .

Em 1946 um grupo de pessoas tentaram erguer o kibutz,pornem fo-

nam quase todos massacrados por um ataque arabe, pois a Hagana 7 pode

prestar socorros ao mesmo tempo a Gezer e um outro 20000. segunda ten-

tativa toi mais ou menos em 1970,com um grupo de "hippies", que tam-

bom 4racassou. Finatmente em 1974 um grupo de pessoas dos E.U.A.Levou

a idéia 0 serio e desde então vem se tonmando o kibutz como nos o conhe

cemos .

Com uma media de 100 chaverim,Gezer passa por sua fase de ihan-

sição, onde esta deixando de ser um kibutz tzair para ser um vatík.

Ponêm em termos sociais ainda possuí as caracteristicas de um kibutz

jovem. .As famílias estão se ascentando somente agona,os espaços fisi-

cos estão aumentando | exemplo: projeto cheder haochet,moadon, etcje as pe

48008 ja estão se acertando em seus trabalhos.

A população que compõe o kibutz & variada, existe uma maioria

americana que se mescka com uma parte de sabras e outra de brasileiros.

Fato importante é a abertura de Gezer para com a tnua .Hofe a presença

de brasifeiros não 6 mais discutida assiduamente,e ja existem contatos

e um trabatho conjunto entre nos e Gezen.

Nossa histônia em Gezer começou ha quatro anos atras, com tres

casais . Nuando chegaram ao kibutz tiveram muitas dificuldades, pois

a maioria do pessoal so gatava inglês .Mas, com o tempo as coisas mudaram

e hoje existem em media uns vinte e cinco brasileiros marnando e inte-

grados ao dia-a-dia kíbutziano.  
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20 PARTE da PEOLÃ de GEZER
 

Atraves de um jogo de simutação tentaremos passar o aspecto social de

Gezer, tomando como negerência os tres tipos de culturas que são: os bras

004808, 04 4400000668 cos americanos, que são a maioria e os fundadores «

do kiíbutz.

ESTRATÉGIA
 

Senã dividido em tres grupos. Cada qrupo recebera certas caracteristá

4 cas que o determinaram. Cada pessoa do grupo, de acondo com₪4

ca geral de seu grupo, fotmara um personagem para sá.

Depois mistina-se os Íres grupos, formando outros tres agrupos que te-

nham pess0as de todos os grupos originais. Cada um faz uma apresentação de

sá tentando mostrar como e a caracteristica geral de seu grupo inicial.

Apartir dai o madich diz que todas estas pessoas formam um kíbutz, e

da algumas das caracteristicas deste kibutz, que são:

. 1- A media de idade do kibutz 6 66 28 0 30 0(08 06 40006. Ja deixaram

de sen jovens e são pessoas mais maduras e estabelecidas.

?- Começa a se constituir as primeiras familias, um grande nascimento

de crianças.

3- Isto implica que as pessoas estao mais em casa 600400000 008648

e mais com as familias.

4- Um kibutz que ja deixou de 86% jovem no plano economico, porem no

sentido social existe muito a sen feito.

5- Antes da chegada dos brasiteiros e isnactenses os americanos so  
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tatavam em inglês, 08-0464404; o 4ton e no trabalho - cnamcem ingles.

5- Não queriam sex um kibutz s0 de americanos, querem ser um kibutz

ו

5 Possuem participação 0100400. Partidanios do shatom achshav.

7- Prlúcipio de congiança no chaver, onde 0 moadon; o kolbo [mercado

interno) e outros fugares permanecem abertos.

Depois de ter "kormado o kibutz”, cada grupo sera uma vaada do kíbu

tz, que discutina um probtemá e -Levanã a-seita onde conversaram todo. 0

hibutz.
|

-Uma vaadat podera ser a tanbut, onde 4e programara uma atividade ,

que servira ao gosto de todas as diversas "euttunas” do kibutz

-Uma segunda vaadat podera sen a vaadat chevra que, enfrenta o pro -

bema de muitas gamitias começaram a ter seua primeiros 40008 e por 44-

6 de ter um maior contato com o kibutz e isto prejudica as ativida-

des sociais e cutturais. Esta vaadat precisa encontrar. uma sotução para

este problema.

-6 último grupo nepresentara a vaadat nua. O problema que enfrenta

2 que apartir do proximo ano não mais havera shnat-achshana do Brasil ,q

passando a sen, durante Ínes anos, 0 woork-shopo americano. Muitos dos

membros de Gezer 4onam bogrim da tnua americana e sempre quigera hece -

ber o woork-shop, porem sempre foram recusados peta tnua americana, por

acharem o kibutz Gezer muito jovem para poder receber um grupo. Hoje 0

tnua ameicana esta disposta a necebe-tos.

Agora irei enumerar as caracteristicas de cada arupo. Seria valido

que quando o madrich apresentasse 04 giupos, ouquando se heferir aos ame  
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pertencente ao grupo86ת0000644%0ou ₪08 0044004206 e sabras,תאסתס,

A, ouB, ou C. Depois da peotã se o madrich achar interessante podera fa-

Lar quem 440 048 grupos.

GRUPT À

Foram os fundadores do kibutz

São em geral a geração mais velha do kibutz (28 a 30 anos)

São em aera? os primeiros a constituírem as familias.-

A matoria chegou em forma de garin da nua-

Sao a maioria do kibutz-

Em gera? possuem um nível de hebraico baixoח

- São pessoas muito )6600002 , 06 0444600 contato social

- Alguns são ex-bogrim de tnua e ainda se preocupam com a mesma.

- Uns aceitaram a entrada do grupo B e outros não aceitaram estra abertura

- Afguns estão tentando uma vida em Gezen e mão ו

GRUPO B

Chegaram a 4 anos no kibutz

- São pessoas mais abertas ao contato social

- A maiohia sãaoxex-bogrim de tnual outra)

- Vieram e garinim

- 0 primeiro aarin estava procurando um novo meshek yad para sua nua.

- São em geral as pessoas mais jovens do kibutz(23 a 25 anos)

- Vieram de um pais de nível socio-cuttural-potitico mais gechados. O Anvês

do grupo À.

- Possuem um nivel maior de hebraico.
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GRUPO 6

> אב0 tem passado de 6

- Não vieram como garin, vieram individualmente.

- Fortateceram o hebraico no kibutz.

“- Acrecentaram cultura 4000000 6602

- É o grupo de menor população no kibutz

- Uns estavam na cadade. outros vieram de outros kibutzím.

- 500 pessoas 00600008 סו

Ftnal
 

“Habonim Dror'”

A sequência geral do jogo E esta. Apartir daí cada madrich pode criar,

mudar e mexer o quanto achar necessario. Boa sorte e façam

peota e de todo este 4060044. Demorou um pouco mtas ta aí.

bom proveito desta

Fim

 


