
Nos

    

brasileiros
Com todas as dificuldades citadas e outras que podeis imagin

estar constantemente alortas em nossas formas de trabalho,já que ideologl
vez mais cristalizamos nosso conteúdo s orientação políticas 4

Somos atualmente o maior movimento de pafajabrangendo cerca|

chanichim em7 snifimyRecife,SalvadorpBels HorizontesRio de Janeiroçõão Pai
Curibiba e Porto Alogra.Se voltarmos ¿o capítulo "0cografia do Brasil" podera
deduzir as distancias astronómicas que separem cada enif,o & luta” contra osdm
pecilhos economicos que significam passagens para mobilizadosyconstacto e comia a

cação, dear /
$88%

Adotamos o sistoma de schlichut intemaçisto 6sdoslocamos nossosabas
verim=-quando julgamos nocessérioço isto acontece com frequencia-de uma cidadepara ya

tra polo período mínimo de 6 meses Mi <a

a Os snifim embora com autonomia interna,ostão subordinados à contradiz 1

gão de umaHanhagã Artzit situada em São PaulocNem todos os chaverim da Ro

Artzit estão em São Paulogmas os qué sim se localizom ,constituem uma Mazkirut 86

que 6 o verdadeiro exocutivo-de onde emanan as ordens,e oricntação a tedos os Tese

ponsáveis pelos snifime. pego:

Junto 4 Maskirut Peilá funciona a Machlaké 68 021תוג0)1%06מו% 600220"

gada da orientação e elaboração dos programas edugativos do movimentosbem como &

+0centralizador 6 coordenador do toda a política financeira do

movimento nacional.
Neste último anoça Machlaká do Chinuch mum trabalho de fôlego editou ]

a série quado completa das "Ghovrot Eachodashim",com orientação completa e farto

material que $ a base da planificação educativa em todos es snifim.

Além distoço movimento brasileiro tem mantido nestes últimos 2 anos

echlíchim em países latino-amoricanos sob. a orientação da Hotzigut sulamericana |

de nosso movimentoçnuma demonstração de consciencia e respórsabilidade perante ad

dificuldades apresêntadas em qualquer setor do movimento mundial. 2 2-4

Uns das linhas mestras do movimento é a profissionalizaçãosóraças À

corajosa posição adotada ₪8 "811888 8 Lapa"(um dos bairros de São Paulo)scelogamo- |

nos frontalmente contra o estudo universitáriomspelo perigo aus este representara€

representa A oxistoneia do movimento+Bvidontementsyem ligeiras palevras é impossivel.

descrever=sée e argumentar sólidamente o porque desta atitudegao entantoçela demense

trou sera mais coerente possível e está longe de ccreear as possibilidades de JEM|

qualquer chaver do movimento brasileiro. Desde à idade do 1% anos,é o chanich. Eca

orientado para um estudo profissionalçeia geral cursos tScnicossGraças a 1980070008 |

em nossas filéiras ou já no Kibutz Bror Chail vários técnicos mecênicosçem motores, !

eletricistas,em edificaçõespdesenhistas ou agrimensorese E

Criamos o shituí (comuna) organismo de planificação aiéris na vida dos |

militantes do movimentoçou chaverim que por ele se definiram.B o shituf de 0808 ₪מ++ ||

o organismo político)prático e social dentro de sua vida,pele: posigao importantfk:ivof

que assumoEconomicanentegtodos estamos ligados a ele. 5%

Cada Snif rego-3e por uma mazskirutyque $ cleita em asseifá65 |

ual participam as 3021028706 8 welhas de cada snif.A cólula 480098%178 6 8 Eng

jdenticamente sos outros móvinentos )ye cada etapa na vida de uma kvutz40

uma diferonte schichváCada schichyá tem seus madrichim reunidos em chug que $;

contralizadó por um merakex+Os meralesim de chuguim e o Chinuch Hasmifypor sua pod,

formam o apsrato educativo de cada enifs
e

Anualmento reelizamos dois congressóssm início de eno uma Veidá+ |

congresso máximo no qual podem ser modificados os. estatutos= quo É realizada de 3 om

3 208720 o kinus realizado nos anos em que não WM_Veid£.A Moatzá do movimento É

roune-se ordináriamente Bos moios de anóogquando náo convocada extraordimariamente.

As machenot das schichavot mais velhas (Bonim em diante) são contrai

o que constitui um alesnçe- extreordinário de planificagao.Comparocem todos, 03; ent

fim de pafsyentrando emcontacto chaverim desde Recife até Porto Alegre. |

 

Enviamos anualmente chaverim para o cumso de madrichim da Sochmate>:

Machon Lemadrichoi Ghutz laareta-o podemos nos orgulhar de contar entre nós comss,

menor +מ0106 de abandonos registrado en todo 0 mundos. OR
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estéril que se levas. |

     
   

  

Em sua origem,teve om movimento um caráter nitidamento diforento dos
demsis,mesmo do DROR de outros pafses.Enquanto aqueles,em sua origom,haviam sido *
organizações scáutico=educativesysurgimos nós às um grupo nais maduro o politisados
Isto viria a influenciar profundamente em todo o caráter de nosgo movimentos 5
E Pularemos por algumas passágens,se bem que importantes naquela época,
Ojo deixaráâmos mais à cargo das gratas recordações dos chaverim que fundaram 0 n6s

vimento ne Brasile
ce

1.948 foi o ano de expansão do movimento em todas as cidades brasileirass eS
Roalimaram se 3 grandes machanotyonde a orgenizagño sentim pela primeiro vez sua pe.
dança e persenalidado própriass

.Ha expansão do movimento 6₪ 880 ?הו10,97140מ610וג-86 0 09240605 0
de seu grupo fundadorsÃo contrário das 090213 020821280008,9308ת060-018₪תסצנמסמ90 6
cima para baixoyformando primeiro uma camada mais velheso apenas um ano depois Shoe
gando até as más jovens.0s chaverim do אצש grupo fundador reuniram um segundo grupos
igualmente escolhido a dedo entro a juventudo judaicas

 

B os judous ?

Com toda a preocupação que tivemos em apresentar a história dos prinsiros
passes do movimento, esquecemo-nos de algo muito importante, ou sej ay uma pequena
descrição da rua judaica da qual derivamoss

A coletívidaas judaica brasielria é de formação recentes foi logo-dg-
pois de primeira guerra mundial, que principiaram = chegar judeus em massas príncie
ro de grupo suropeu oriental, russos, polensses, lituanos, e rumenoss Na dégada do *
vintos iniciou-se a imigração de judeus Eefaradim, oprincipalmente do Omfiente Médios
O fluxo, mantévo-se até a 2a, guerra mundial, reforçado após 1933 pela imigração do
elcmento judaico alemão, Após a guerray recomeçou a imigração de refugiados e judeus
em geral. Hoje, seo bem que diminuto relativamente, a onda continua com refugiados da
Europa Oriental e egipcios, e infelizmente do 102010, todos atreidos pela brilsbnto ₪1-

tuação economios do judaismo brasibeiros Estes concentram =se em posiz0es economisas
típicas de intermediérios comerciais; numa sóris de ramos de produgão entro as quais.
se destacam Os móveis, a clássica industria de vestimentas, calçados, roupas do to= >
dos os tipos, da fabricação à distrábulção, Nos ultimos anos, grande é o númerode.
jovens a adquirir profissões liberais,

Embora 'os tecenseamentos oficiais sejem bastante falhos, podemos calle

lará em'uns 150.000 judeus existentes no Brasil, divididos principalmente em duas gran-.
des capitais: S.Paulo (centro economico) e 210 de Jeniro (capital federal). Sêmento
nestas duas cidades concentram-se peló menos 328884 100.000 judeus, ou seja dois tante
gos de toda a população judaica do Brasil,

A seguir, por ordem desrescente de importancia, citariames: Forto Álge
grey Recifey Curitiba o Belo Morizonte. q

A 2 א
contra-go o judaismo brasileiro em franca assimilação, Não exists dual

quer tradição judaica arraigada no Brasil, nem as comunidades sáo suficientemente gram
808 עאצא ou suas partes integrantes suficientemente unidas, para que sou mímero song

titua um fator do agregação sério, 2
O movimento sionista 0288110120 2611656 8 situaçao sociológisa da Cols= |

tividades 6 um sionismo de campanha, inteiremente desprovido de elementos educstivosy

infozmetivos e formativos sérios sobre Isracl é o sionismo em geral . :
3 Por sua vezsa juventude judaica brasileira & um reflexo da situação da)
coletividade, reflexo agravedo em muitosçor ss trator de uma segunda geração, que porde
o grande valor que a ligação tradicional ac povo representaya ainda om relação &.suus
248.0 4מ8106 de frequencia em escola judáica 6 muito baixo,e clubes e sociedades
judaicas que além de dançantes oforaçam algo de positivozno terremo judáico,não existem /
porque interessam muito pouco.Mño existo priticamente a renovação de velo ros fay Ang
toncias e organizagdos sionistas.

: Pinalmentosnáo encontrou a jumentudo judsica;no meio ambiente em que

sé assimila,grandos valoros culturais 04 espiírituais,que a valorizassom ou elevassem
um pouco.E uma juventude de vida capirituzl muita pobresindiferonte a tudoss que se

díssipa em bailos ou prazeros,de acordo com as. possibilidades financeiras de pai de.

cada um.Uma juventude' do vida fácil e de dxistencia comoda pele frenteyquer como DR

gional libesal,quer como comerciante Uma pequena parte caiu sob a influsnóia de 097

los "prógrossistas*alcuns pele *moda",o cubros porque realmente procura fugir 2
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