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 Acredito que a Educação tem como missão central, conscientizar 

pessoas para uma ação pedagógica; ação pedagógica de respeito à 

vida, respeito à natureza e à integridade humana. 

 O respeito à vida, à natureza e à integridade humana deverá ser o 

elo máximo que unifica os seres humanos neste planeta, independente 

de que cada um de nós estejamos caracterizados por um variado 

âmbito de identidades específicas:culturais, religiosas, nacionais; 

estruturas sociais, identidades sexuais, raças, etnias diferentes. 

 Devemos educar para a compreensão dessa identidade humana como 

forma de ajudar a promover a humanização do ser e do planeta, 

principalmente nestes momentos de grandes convulsões econômicas, 

ecológicas, religiosas, políticas e sociais, que afligem todos nos seres 

humanos. 

 Será possível transformar o mundo, transformar as pessoas? 

 Sim! Eu pessoalmente acredito que seja possível! Mais para isso é 

necessário neste momento, fazer a revolução da conscientização 

humana. Revolução da conscientização humana é colocar o conceito 

de que o ser humano é o centro de todas as nossas manifestações, 

independente de nossas origens culturais, nacionais, religiosas, 

étnicas e sociais. 

 Devemos educar para o conceito onde devemos dizer "Sou um ser 

Humano antes de tudo", antes de ser judeu,brasileiro e israelense 

"sou um ser humano"! Minha lealdade máxima deverá ser sempre à 

esse conceito do homem como centro.  

 Estou aprendendo a me conscientizar com este conceito através de 

atos e diálogos simples com outros humanos, principalmente com 

aqueles que são de origens culturais, religiosas e nacionais " 

diferentes" da minha, Como um bom exemplo de aprendizado que 

tenho com um amigo beduíno, onde somos muitíssimo diferentes em 

nossas caracterizações culturais específicas, ele se define como 

Mordim: 

Olá, 

A machané de mordim(oitava série, nono ano) tratou 

de acontecimentos e coisas que mudaram o mundo 

como guerras e revoluções. Um de nossos objetivos 

ao trabalhar esse tema era mostrar para eles que 

também podem transformar nosso planeta, 

melhorando-o. 

Obrigada pelo voto de confiança e esperamos que os 

chanichim tenham gostado, se divertido e aprendido. 

Até logo, 

             Gabriela, Guilad e Gabrielle  
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Neurim: 
Queridos pais, 

  

Estamos super felizes e realizados com o trabalho que 

fizemos e estamos fazendo durante este ano. Fizemos um 

seminário incrível, no qual tentamos unir mais a kvutzá e só 

tivemos bons resultados, agora tivémos a machané, que 

estava sensacional, buscamos conciliar diversão, judaísmo, 

culta geral entre outras coisas fazendo com que eles reflitam 

sobre assuntos cotidianos. Temos certeza que o semestre que 

vem será espetacular, cheio de novidades imperdíveis, 

estamos trabalhando muito para que tudo dê certo e este ano 

seja incrível! 

  

Beijos e até breve,  

Marcos (MARQUINHOS) , Jessica (PEPE) , Carol (CPF) e 

Bruno ( DIDIO). 

Uma simples e sábia filosofia é colocar sempre o contexto humano 

como fator principal de nossas identidades, superando as nossas 

diversas identidades específicas. 

Ter uma consciência da identidade humana e o que nos unifica e o que 

nos faz ser responsáveis  uns pelos outros e não as nossas identidades 

específicas.  

Identidades específicas criam sempre o abismo de nossas diferenças. 

Pessoalmente defino essa identidade humana como definiu Freire " A 

identidade do ser inacabados, incompletos" e imperfeitos onde estamos 

numa constante busca para entender o que vem a ser nossa essência 

como seres humanos”. 

Acredito que para transformar essa difícil realidade do planeta com 

suas guerras, suas violências, suas destruições ecológicas, necessitamos 

realizar a “Revolução da Consciência Humana”. Isso poderá acontecer 

somente no ato de que cada um realize uma mudança radical em sua 

própria forma de se relacionar com o "diferente". 

Conscientizar da sua própria identidade humana ė colocar essa 

identidade como fator principal em nossas vidas, independente de 

nossas culturas, religiões ou nacionalidades. 

A revolução da consciência da identidade humana poderá nos 

instrumentar para efetivar uma ação social e ecológica ampla para 

ajudar aos seres humanos a saírem do seu conformismo e acreditar que 

seja possível lutar para criarmos uma sociedade humana 

diferente,consciente do perigo de um possível holocausto social, 

atômico e ecológico. 

Somente uma revolução da consciência da identidade humana, poderá 

ajudar a criar uma visão de mundo de esperança,para criar uma nova 

cultura humana, uma sociedade humana possível de se auto superar de 

uma ameaça quase eminente de  auto destruição. 

beduíno, muçulmano, árabe, palestino e israelense. 

Em nossas relações o que temos em comum e o que nos unifica é essa 

consciência de nossa identidade humana. Essa identidade se manifesta 

por coisas simples da vida, de nosso dia a dia como as festividades, as 

alegrias, a família e também as tristezas. 

O dialogo se passa através do respeito mútuo e principalmente em saber 

não julgar que as suas manifestações culturais, religiosas e nacionais 

sejam melhores ou mais corretas do que a do outro. 
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Shovavim: Nitzanim: 
Oi!! Nós somos os madrichim de Nitzanim e estamos escrevendo para 

compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a nossa machané.  

A machané teve como tema "O Cinema“. Nós escolhemos esse 

tema pois ele possibilita que o espectador se transporte para uma 

realidade completamente distinta da sua, e dessa 

forma consiga assistir cenas rotineiras sob outro ponto de vista, 

passando assim a refletir um pouco mais sobre elas. Claro que tudo 

isso junto com muita descontração e diversão! 

Buscamos expor de forma inovadora e informal, em nossas peulót 

(atividades), mensagens transmitidas nos mais diversos filmes e 

esperamos que através delas tenhamos também proporcionado a 

reflexão dos nossos chanichim, desenvolvido uma visão crítica e 

analítica acerca dos assuntos tratados e apresentado a possibilidade de 

aprender e se entreter simultaneamente no cinema e em 

outros elementos cotidianos.  

Esperamos que eles tenham gostado muito da machané em todos os 

aspectos e que estejam conosco semestre que vem aos sábados 

também!! 

Estamos abertos a quaisquer dúvidas e sugestões! 

                                                               Ju, Dani e Chuleta(Jonas). 

Olá papais e mamães, 

 

Nós, madrichim de SHOVAVIM, estamos muito felizes por 

terminarmos esse semestre formando uma nova kvutzá. 

Durante esses meses, apresentamos pros nossos chanichim esse 

mundo novo que é a Chazit (o que é a Chazit, como ela 

funciona, como nos relacionamos com ela...). Junto dessas 

novas informações, trouxemos num segundo módulo peulót 

que trabalhassem diversos valores (individuais, de grupo, da 

família e de mundo), para que eles se fortalecessem como 

kvutzá e como pessoas. 

Esperamos que eles tenham curtido essa machané que foi 

preparada com muuuito carinho por nós e que todos venham 

com muuuita pilha pro segundo semestre que promete muitas 

surpresas, peulót novas e mais Chazit! 

Chazak Vê Ale, 

 

Mel, Ni, Uri (madrichim) e Lelê (rakezet) 
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Solelim: Kovshim: 
Queridos pais,  

nós, madrichim de Solelim, estamos muito satisfeitos com 

o desenvolvimento do nosso trabalho até agora e já 

sentimos um grande crescimento nos nossos chanichim. 

Eles criaram sentimento pela Chazit, aprenderam músicas, 

valores e principalmente a noção de pertinência dentro do 

grupo.  

Nossa machané teve como tema heróis, desde super heróis, 

heróis judaicos  - como David e Gólem, heróis históricos - 

como Vassili na guerra do Stalingrado, como seus próprios 

heróis. Ao escolher o tema heróis não queríamos 

simplesmente contar a história de cada herói, mas sim 

passar os valores que cada herói possui e colocar esses 

valores num patamar acessível pra idade deles. 

Esperamos que eles tenham gostado muito de todo 

conteúdo, brincadeira, sujeira, etc.. E que estejam 

novamente conosco no primeiro sábado em agosto com 

muiiiita empolgação! 

Chazak ve Alê, 

Cath, Lobato e Nana! 

Nós, madrichim de Kovshim, durante todo o semestre demos peulót 

(atividades) sobre judaísmo, sionismo, Chazit, mundo e juventude com 

o intuito de transmitir para estes jovens , elementos importantes na 

formação de um futuro jovem judeu dentro da comunidade judaica 

atual. 

Temos que dizer que para nós foi um imenso prazer ter os filhos de 

vocês como chanichim, não apenas por sermos todos parte da Chazit, 

mas também porque vemos nitidamente muito potencial nos chanichim 

desta kvutzá. 

Acreditamos que a Chazit Hanoar tem um papel muito importante tanto 

no crescimento do chanich como pessoa, quanto como uma ótima 

ferramenta para o amadurecimento dos nossos chanichim. Ao falar em 

amadurecimento, nós que hoje somos madrichim mas que durante toda 

nossa infância fomos chanichim, devemos dizer que as machanot são 

marcos de kvutzá muito esperados tanto para madrichim quanto para 

chanichim, e o nosso chug esta muito feliz em ir para a machané com 

25 chanichim inscritos, isto demonstra que a kvutzá é muito unida e 

gosta de estar junta. 

O tema desta machané será cinema, e pretendemos tratar de vários 

temas importantes como a coexistência, o poder e a influência da 

mídia, entre muitas outras coisas que a nosso ver são importantes para 

a formação de toda criança, futuro jovem que está a par da realidade 

em que vive. Acreditamos que o cinema é um tema muito abrangente e 

bastante interessante, por isso optamos por ter este como tema de nossa 

machané.  

Estamos sempre abertos e dispostos a conversar, e gostamos 

muito de lhes participar sobre o nosso 

trabalho como madrichim dos seus  

filhos.  

Obrigada e boas férias. 

Chazak vê Alê.  

Beijos, Chug de Kovshim (Dodô, Fanny, 

Tati G. e Ilana Roitman – rakezet). 
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Guiborim: Omanim: 
Nesse semestre, tentamos passar um pouco de judaísmo, 

sionismo, Chazit e mundo e juventude para nossos 

chanichim de guiborim, foi um semestre muito bom e 

interativo, eles participaram muito bem das peulót. Alguns 

chanichim novos entraram e outros que já vinham 

continuaram vindo. Guiborim é uma kvutzá muito 

inteligente e que absorve muito o conteúdo que passamos 

para eles, participam das discussões e se dedicam bem nas 

atividades. Nos últimos sábados ensaiamos a música que 

cantaremos na festa de 50 anos da Chazit, todos se 

interessaram, alguns já conheciam a musica, outros não, 

mas todos eles ensaiaram direitinho, tentando aprender a 

letra.  

A machané teve como tema as 7 artes, onde tentamos passar 

para eles um pouco das 7 principais artes, alem de outras 

que não estão classificadas entre elas. Nos orgulhamos 

muito de sermos madrichim e trabalhar por uma kvutzá tão 

inteligente e dedicada dentro da Chazit, investindo na 

educação do jovem para o jovem e ajudando a formá – los 

como jovens líderes críticos e analíticos.    

Beijos e Abraços,    

Madrichim de Guiborim 

 

Olá queridos pais,  

Acabamos de voltar de uma semana de machané e queríamos 

compartilhar com vocês um pouco do que vimos e conversamos esses 

dias com seus filhos. 

O tema da nossa machané são as sete formas de arte: cinema, literatura, 

escultura, pintura, musica, teatro e dança. Todas as nossas peulót 

(atividades) seguiram como fio condutor essa temática, sempre 

direcionando para assuntos que sejam interessantes e compatíveis com 

a realidade de nossos chanichim assim como, tivemos atividades sobre 

outras realidades, desconhecidas por eles. Falamos sobre a história da 

arte, sobre a influência da propaganda em nossas escolhas, sobre o 

teatro grego e sobre os sons da natureza. Também escolhemos olhares 

judaicos que se relacionam com arte: conhecemos as histórias de Chaim 

Nacham Bialik, o conto do Golem, e apresentamos conceitos judaicos 

como Lashon Hara (não falar mal dos outros) e Baal Tashchit (não 

destruir a natureza, abordando o conceito de desenvolvimento 

sustentável). Entre muitas brincadeiras e diversão esperamos que nossos 

chanichim tenham aproveitado esse tempo juntos conosco, madrichim, 

preparado com muito carinho e dedicação. Boas férias a todos e 

esperamos nos ver nos sábados de Chazit a partir de agosto.  

Abraços 

Taly, Ju, Tati, Gui e Fe 
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