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Sao Paulo, 14 de dez, de 1954,-

VAADAT HATNUA

Kibutz Bror Chail.

Prezados Chaverims

E finalidade desta dar-lhes um pequeno relatório sôbre o 1º

Seminário Sul Americano que se realizou no Rio de Jeneiro, entre os dias 24 de —

dezembro e 1º de dezembro.

Contou êste Seminário com a participação das delegações dos

seguintes pafses: Brasilz3-SP.-2, Rio-1, P.A.-1, Hanhegá-8, Etrog; Obsertadores-3.

Argentina:- 3, Netzigut,-] e sheliach Eli Weiss; Uruguai-3 e sheliach-Micha Levin,

01116:-ו. Apezar de termos sido informados que alémdêstes países participariam —

outros da A.L., incluíndo Bolívia, Paraguai, e Perú, verificou-se a ausência dês-

tes paises por vários motivos e impecilhos de ordem técnicas

Os temas que constituiram o Seminário foram:-

1)--O MOVIMENTO:—- Mundial, Continental e Nachenal.

Redator;- A.Dembinsky (Argentina).-Netzig.
2)- O MOVIMENTO E O ICHUD HAKVUTZOT V*HAKIBUTZIM,—

Relator:— Eli Weiss (sheliach Argentina).
3)- O MOVIMENTO E O MAPAI-P.STON HITACADUT,-

Relator:- Micha Levin (Sheliach Uruguai).

4)- O MOVIMENTO E O SOCIALISMO MUNDIAL.—
Relator:- Chaim (chaver Argentina).

5)- NOSSA EDUCAÇÃO: — J
Relator: Moshe Weber (Chile).

6)- PROSELITISMO:3-

aaldo” Vito T. (Argentina),

P7)- HAGHSAMA ATZMIT:- (profissionalizagio, proletarizaczo.)
- Relator:- Nachman Falbel,

- À shizhvá de Maagshimim,

Relator:- José Etrog.

- Chativá

Relator:—- Abe (Argentina).
- HACHSHARA:-

8)- Ha ' Relator:- Josef (Uruguai), 



 

יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGA ARTZIT - MSN mania

CAIXA > POSTAL, 1501
SÃO PAULO - BRASIL

  

SP
“Antes de tudo convem dizer que êste foi

O

friwcirosimagátros de carater
ideológico apés o Ichud dos movimentos DROR e GORDONIA na Américá do Sul. E is-
to pode servir como ponto de partida para se compreender algumas coisas que cons-
tatamos. 0

E preciso dizer que as delegações dos outros pafse não foram as melhores
MASAe esperámemos principalmente da Argentina que vies-
sem os chaverim mais representativos nestas tnuot, porém, isto na prática nao acon-
teceu, sendo que os dirigentes de maior pêso não vieram para êste encontro apezar
de sua importância para o movimento continental. Isto já por sf eriou um abismo —
entre a delegação brasiteira muito mais preparada 0 0120710886 das demais delega-
ções,    

 

  
     

   

  

No entanto, haviamos: aceito a realização do Seminário, pois, pelos temas
estabelecidos pela Netzigut, pensávamos que algumas novidades desconhecidas para o
movimento brasileiro estavam ocorrendo,

Porém, o engano foi nosso eo que se constatou logo após a exposição do —
primeiro tema coisa que iria se refletir nos demais até o fim do Seminário é de
que as delegações de fora vieram ao Brasil para wma troca de idéias sôbre proble-
mas do movimento ou melhor com uma disposição muito clara de pedir e receber orien
tação. E a difirençajá dissemo tre

a

delegaçaobrasileira e as demois muitos vê-
zes nos colocou ua posição de ue falavam paracarn era o —
inevitável, por aquilo que dêssemos, Apezar de tudo e dos poucos dias que dispunh
mos para tantos temas o seminário nas discussões e nos debates, teve um nível ele-
vado 'e um tom profundo que chegou a satisfazer a todos e a tudo, Uma atmosfera sa
entre as delegações sem as clássicas trincheiras regionais que caracterizou megul
alguns encontros continentais, permitiu tirar resultados positivos deste Seminário
E há à dizer que a delegação brasileira conseguiu transmitir a sua orientação naci
onal nos diversos problemas tratados para ser onvido pelos demais com uma grande
vontade de nos conhecer e compreender o que fazemos e e que pensamos. Portanto, >
sem guias 9077723 presungáo, pelo contrário concluir que, por ter a nossa =
palavra dominado os problemas levantados do começo ao fim, cabe a nós uma respon-
sebilidade muito grande perante o movimento sul-americano, que ao nosso vêr atra-
vessa problemas gravissimos que mm muito poderiamos auxiliar (sabemos o limite di
to) principalmeáto por termos aqui no Brasil em parte já ultrapassadof os mesmos
problemas. 9 nossa experiência poderá ser valiosa aos outros paises. Passamos a —
relatar ligeiramente algumas das discussões havidas em torno dos problemas levan-
tados nos diversos temas, E o faremos na ordem do Seminário, De início pudemos Ye

| ríficar que os problemas criados pela crise do movimento sionista ed em particular
0 imentos chglutzianos, passaram entro ps anos de 1950-51 ainda, não tiveramושובלשלש ancar 0 0 0 1 ו"
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uma resposta ou solução clara por parte do mov, Argentino e dos demais, com exces-
são do Chileno que é um movimento novo sem formas totalmente definidas,

Por outro lado o ichud entre o Dror e o Gordonia resultou num movimento sem

profundidade ideglógica e sem critérios de análise que chega mnitas vêzes a confun-

dir senão a assustar, E isto pudemos perceber nos debates que se deram nos temas

- de movimento dial, mov, e Icbud Hakvutzot, mov. e Partido, e movimento e 80018-

lismo dundial SlUá que destacar um aspecto importante da discussão sôbre o movimen-

to mundial, que o foi em Última análise » demonstrar » necessidade de criar um ₪0-

vimento mundio! úmido em contefdo e em formas e o papel importante que cabe o He-

nhag& Elioná com o apoio dos mifalim do movimento Sul-Americano que alk&s não Ee —

tem verificado a excessão de Bror Chail.,

 

Ne tema" "Nossa adrçaça” nads de novo se arg apresentou, girando às discuse6ss

em redor de pontos Comuns a todos os movimentos, O que sim procuramos Sestecar foi

o imperativo de cuidar da educação e formação das shichavot maiores do movimento e

o papelprimordial que cabe u ela na vida e existência da Tnuá,

Os temes seguintes como proselitismo, proletarização, a shichyá de maapilim,

chativá, foram ds que desportaraumeiores atençãos e preocupação nos debates e dise

cussões havidos, Cremos que foram os temas centrais diste Meminário especialmente
n8stte últimos constatamos as multiplas diferenças que nos separam a nós movimento

brasileiro dos cutros sul-américanos, Podemos dizer com segurança que fentro dês-

tes problemas de movimento asd 8 soluções são & caminho certo, c creio que —

êles o reconheceram, procurendo apreender em todos os detalães ₪ 20888 experiência

Fovde-se perceber por parte das delegações uma grande vontade de eplicar as formas

do movimento brasileiro (proselitismo, profissionalização, proleterização) nos seus

respectivos países. O que € per si um grande passo e uu sintoma positivo, E impor-

tante assinaler que discutiu-se o tépico "Chativé" e para nós que não possuimos

conhecimento anterior sôbre esta forma, seje seu significado seja suo. finalidade,

a discussao teve a finalidade de esclarecer. Porém, pelo que pudemos perceber da

que seja (parece que a coisa não está clara inclusive pera êlez) em nada nos agra-

fam, pois, nño achamos um significedo nem tão polco uma finalidade que nasça de —

wma necessidade rca! de aplicar a "chativa” ao movimento, Talvez sirve para resolxw

ver alguns problemas locais, isto 6, do movimento argentino. De qualquer maneira

é uma discussão aberta e não termineda,

Mereceu o Sltimo tema, hachshará, algumes discussões e troca de experiên-

cias pe se am bem ao conhecimento וגס e situaca - 9 hachsharot
TE Fund NWancar Ha alu
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sul.americanas se encontram, tendo-se chegado À algumas orientações técnicas pa-

ra vários problemas de hachsharé,

Assim, cremos que o Seminário teve um valor primário para o movimento

continental, uma vez que se trata do primeiro encontro entre os paizes apóz o —

ud. Cremes que a troca de ideias, num nível alto de opiniões e debates sômen-

ratá benefícios para todos, E o conhecimento do movimento brasileiro por parte

dos outros 88844 trará efeitos positivos,

Para finalizar, esperando que tenham dado a vocês uma idéia do que foi

3 o Seminário, podemos dizer que é um bom ponto de partida para o que tivesmes de —

atingir no futuro, Sem mais, despedimo-nos com um chalutziano,

aii - ALEI VERAGSHEM! "

ERVIN SEMMEL

Maskir Rachi

 
Ichud KHanocar Fachalutzi

 


