
 

DeBEN-NACEUM:

O KIBUTZ ARTZI "FASTOMER FATZAIR"
umumaqaqaa

O Kibutz Nacional "Fashomer Fatzair'" quando de sua fundação em 2
de abril de 1927 não contava mais do cue 250 chaveirim em 4 Kibutzim, sem |
contarem com nenhum meshek rroyrio. Sua crencão deu-se numa éroca crítica,
cuando a situacão estava agravada rela falta de trabalho, ayós o fracasto

da 4a, aliá, Foram dias de deyressão e disyersão no movimento kibutziano,
a destruicão do "0606 7387008", 66 raralização nas atividades de empreitada
68. Fistadrut, 67008 de estagnação da colonizacão chalutziana,

A criacáo do Kibutz Artri, tal como a unifitação do Kibutz Hameue
chaà verificada naquele mesmo ano, seviram como sinal. ge 802628080 660
de congelamento em que se encontrava o mcvimento obreiro do Taís, e o iní-

cio de uma renovada agitacão chalutziana, Os Kibutzim cue se uniram nos cua
dros do Kibutz Artzi eram esyecinlmente oriundos da 3a, Aliá, dacuela omda
imigtatória shomêérica em fermentacão, que se uniram e desenvolveram em ca-
vinhos seratádos até rue chegaram ao reconhecimento da necessidade da crea-
cão de um cuadro ideclígico e organizacional comum, Atualmente conta o Ki-
butz Artzi com cerca de 7,000 comyanheiros nos kibutzim e núcleos de kibu-
tzim, com um total de cerca de 13.000 almas. No transcurso dos 19 anos de

sua existencia foram creados yelo Kibutz Artzi ou a ele aderiram-34kibutzim
desde Dan os yés de Fermon até Gvulot na fronteira do Egito. E ainda mais:
S kibutzim aguardam já rá anos sua colonização, Tal desenvolvimento encon-
tra su» justificativa não arenas na forca educacicnal de Fashomer Fatzair,
de onde brotou tão notável realizacão chalutziana, mas tambem dos fundamen-
tos social-organizecionais e ideologicos em que se alicerca,

maKibutziana e Ideológica: Estes fundamentos encontramos na rla
taforma e estatutos ajrovados na con

vencão de fundarão do Fashomer Fatzair 6 acuí ayjresentamo-1os textualmente:
"O Kibutz Artzi, como parte do movimen o kibutziaro do yaís, vê

nesta forma kibutzians:-

1) As células chelutzianas da nrva 800160706.
2) O instrumento construtivo da clesse obreira judsica,
3) O instrumento pora a absorcão da imigrarão judaica obteira.
4) Um ayoio pora n luta de classes,

Ao lo, paragrafo:- Todo kibutz constitue, dentro do Kibutz Artzi, uma uni-
dade orgánica. 0 kibutz nño é arenas um instrumento de classe ou naciânal,
Ele rossue sentido yrórrio, sej” ror constituir um prototiyo da sociedade
erletiva, séja yor constituir um coletivo rroyrio ideologico e yolitico, Seu
conteúdo é fixndo em sun yróyria existência social; ele astira a uma unidade
gompleto do individuo e dn Sociedade para uma renlizacão vital conjuntas
zossibilits o máximo desenvolvimerto do homem, esfcrca-se ror solucionar a
cuestxão dn família, da mulher e da eduenção e yossibilita o arrofundamento
das relaces humano-morais,

As imjortantes trurefas da construcáo do movimento kibutziano no
raís e a vida social der tro do kibutz organizacional implicam numa educação
e carescitacío secial e humana chalutziana especial - e seu mensageiro rrin-
01781 6 a» juventude judrica do Galut,
Ao 2º parágrafo:- 0 Kibutz preenche seu poyel histérico construtivo da clas
se obreirn judaica mediante: 1) Estabelecimento de centros económieccs na ci-
dade e no camyo; 2) Mixim renetração em todos os ramos da creação: 3) Caja-
citac3c da classe pora uma auto-determinaráo económica,
Ao 32 rarígrrfo:- A creação cralutziana coloca como seu fundamento a máxima
absorcão da Aliá Cralutziana, facilita n sua fixacão no reis e no trabalho
e rossibilitn n méxim infiltracño em trdos os setores do tr>balho.,
ho 4º parÃgrofo:- O KIbutz yorticiia da luta de 0188868% 2( Como célula or-
ganica do movimento social, digo sindical: 2) como coletivo “ideológico e ro-

liítico possuidor de uma cristalizada yosicáo de classe,
Kibutzianismo Orgínicos- Vestos consideracóes estño contidos 2 conceitos
ER RENATA TOTO TT” 5488608 80161%08 À esclarecimento: O Kibutzianis-
mo Orgánico e o Coletivismo Ideológico:

E Com Fibutzisnismo Orgânico não nos referimos » um dada idade eu
frocedencir. O kibut: astira congregar e absorver em seu seio individuos de
diferentes id-des. Sem um "escala de idades! cue abranja toda a vida humana
nño será viável um ishv notural-organico, Tambem desej=mos Pao de

ségue  
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indivíduos oricinírios de dife entes paises do Golut. A fusão de diversos

herencnas culturais num esdinho de erenção conjunta enricuecerá, n/ cultura
hebraien obreiro cue se renova, O significado desta organicidade 6 - uma ma-

ximademoergtiznacão, » mis completa rarticiyação dos companheiros na vida

econômico e social do kibutz, n rossibilidnde do indivíduo abarcar 2 todo 0

Kibutz, Este rossibilidade desfaz-se no kibutz cue não é formado do ron-

to de vista socirl, ou cue seu desenvolvimento numérico ultrapassa sua cara

feid-de de absorcão social: sun caracidade de ntivizar os novos chaveirim.

Creou-se a necessidade inevitível de transferir importantes imrosicões do

domínio às célu la Sceinl-"ibutziana y"r» um núcleo orientador e dirigente

e com isto, surgiu o rerigo do indivíduo afostar-se do coletivo com rrejui-

zo yero ambos, A Organicidade não £ um conceito esporádico e sim uma asrira-

cao constante arraienda no Kibutz Artzi e cue serve-lhe de guia mestre em

sua existência, no seu crescimento, na eleição de suas instituicóes e na

forma de sãos ativid des, Ela fixa o caracter da ralestra (sichá) - a sufre

ma instituicão do Kibutz, Portanto nós decidimos:- 1) Restrições no cresci-

mento de todo Kibutz, kibutzim cue não estão fixos mas sim modificam-se de

secrdo com sua idade, desenvolvimento geral, ampliação da sua cayacidade

absortitn 800101 e económica: 2) Desenvolvimento racional e rlanificado do

ronto de vista social; 3) Adartacño yessoal mínima do chpver ao seu kibutz;

A) Tquencão e Cayrcitacão fundamentais prra a nova existência comum,

A longa prática obtida no Kibutz Artzi até hoje nos ensina que O

cuadro ótimo do Kibutz sté » Fitiashvut (colonizacio) é nouele cue conta

100-120 companheiros e 120- 160 chaveirim com » Alió sobre o sólo, muito

acima deste valorcom n neregaco dos rrimeiros filhos ao kibutz e a sua

transformacho num ishuv normalmente constituido ןסע 109068, cue congrega

rais e filhos num mesmo empreendimento, Estns cifras, nºturnlmentes, não fo-

rom fimndns e servem unicamente como referencia,

O Coletivismo Ideológico:- O conceito do Kibutzinnismo Orgânico não é si-
não uma consequência lógica da concepção poli-

 

com

tico do Hashomer Fatznir, êle é o conceito socinlista-revolucionário que

neg» a rossibiliánde de um desenvolvimento lento e pacífico de regime 0071-

talista rara o regime socialista mesmo no rais. O asrecto do Kibutz como

uma célula chalutziana socialista não rode, com toda sua importáncia na

construcão do raís, abarcar no reg Sto sinão a minoria na classe o-

us:breira e sua recuena parte do meshek artzisraelita, O reconhecimento de seu

isolamento no meio caritalista - contráriofundamentalmente a ele, desejan-

do devorá-lo - imyõe o fortalecimento de seu poder e unidade internas, sua

sua orientação social e ideológica. De sua rosição na economia judaica cue

se constroi no raís desyreende-se tambem sua concepção de "coletivo ideoló-

gico yolítico combatente!!, O coletivismo ideológico é obrigatório na forma

de vida cue não se conxtenta com a realidade do regime vigente e cue deseja

transformá-la. Como não é rossível atingir esta finalidadeayenas ror inter-

médio de uma atividade construtiva crlonizadora, mas tambem através de uma

luta rolítica cue lhe é incoerente - consecuentemente abrange a ₪80

no kibutz tambem o campo rolítico- ideológico. O coletivismo ideológico no

kibutz orientatambem sua vida interna (educação, cultura) como tambem sua

atividade econômica e sua arresentacão exterior. 8

Coletivismo ideológico náo significa sujeicáo oculta, mas sim subor-

dinscão livre dos chaveirim dos Kibutzim, TFle é fruto da exyeriencia edesen

volvimento enão consequência de imposição, Ele obriga arenas os chaveirim —

cue cuerem sceitá-lo, Todo kibhto está autorizado a conceder liberdade polí-

tica zos seus membros cue escolhem um outro partido, dentro dos limites da

Fistadrut, Cheveirim cue condenam 0 coletivismo ideológico e contrardem-se

bs decisões do Kibutz Artzi - lhes é dada a plena posssibilidade de depender

suas idéias dentro do Kibutz e nas convenções do movimento,

Entrosamento da Atividades:- Como 32 fundamento na construcáo da célula

ל al 6 kibutziana - acrescido.ao Kibutzianismo Orgã-
8660108100 - ve o Kibutz Artzi a sintese interna, A essen

nico e Coletivismo 1
A

cia do kibutz exige cue ele buscue uma solução rara todos os problemas vi-

tais da sociedade humana:- 8 existência economica, os relacões sociais, a

atividade política, a exrressão cultural -artistica, os festejos, a família,

a mulher, a educação, etc, Arenas a rossibilidade 60 Kibutz atunr como uma

unidade em diferentes condiróes da vida, - sem interromper alguma delas por

um yrolongado yeríodo - assegura seu sucesso e Ra A )

segue  
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Toda perturbação em determinada função do corro kibutziano es!

correr do tempo bs demais atividades, O entrosamento dasAtivida

nómico-financeir»s, secial-cvltural, educacional e ideológica-folítica -
mais uma conouista de crezcáo kibutziana,

y Regulamentoz- Juntamente com os fundamentos
ram igualmente assinaladas na

fas e camyo de atividades: / 1

fa) A direção da 971710806 social e política conjunta dos Kibutzim no ambito

“da Fistadrut (com a creacáo do fartido "Hashomer Fatzair" passaram estas ta

refas, em sua maioria, para a competencia do rartido,: sem alteração do fun-

damento coletivo ideológico e rolitico do Kibutz Artzi).

b) Creacão de uma ligação orgânica entre o Kibutz Artzi e à

dial “Fashomer Fatzair! e os movimentos cue lhe são próximos, pata um escla

recimento e elucidação de todas as cuentões ideológicas e educaciontisSeco-

muns, absorção da imigracão Kibutziana e auxilio para seu estabelecimento,

rarticiração dos d legados do Kibutz Artzi no trabalho da Organização “Fa-

shomer FHntzair" e as organizacóes oque lhe são próximas na Diâsrora. |.

e) Trabalho cultural conjunto, creacão de estabelecimentos educacionais,

edicão de livros,
d) Concretizacão evolutiva dos empreendimentos de auxílio mútuo e ecuirara-

cão nos cuadros das decisões das competentes instituições do Kibutz Artzi,
ja económica de cada

no sentido de 6007628080 económica e zelo pela autonomi

kibutz, 0

e) Preocupacáo conjunta pela procura de trabalho e de novas colonizações,

creacões de estabelecimento de colonizacão baseados na centralizatão terri-

torial,

stende-se com O
deg - eco-

ideológicos do Kibutz Artzi fo

convenção de fundacãosuas tar£

organização Mun

Estes rarágrafos foram concretizados durante os 19 anos de existên-

cia do Fibutz Artzi através de sua atividade e creacáo ramificada em dife-

rentes setores,

Aatividade política:- Com sua atividade rolítica e de esclarecimento cons

tituiu o Fashomer Fatzair um importante fatrr na codm

letividade obreira do raís, nas cidades ce nas colonias, participando da di-

recão da Fistadrut e de varias convenções obreiras, na centralização de

agremiações sindicais e instituiçãs econômicas da Fistadrut, O mais imyor-

tante instrumento de osolorecinma xo folítica exigido pelo "Fasho-

mer Hatzair'" - no esrírito do Sionismo, Socialismo e fraternidade dos povos

- & o diário Mishmar (Fm Guarda)" 9
0 A atividade nomovimentoeducativo:- Ponderável foi a influéncia do Kibutz

Artzi sobre o crescimento e desenvol-

vimento do movimento "Wasromer Hatzair", Com a creação do Kibutz Artzi encer

rou=se o rrocesso de "chalutzionizacio" e fixação de formas educacionais E

uniformes em todo o movimento mundial, Sob a direcção de delegados do Kibútz

Artzi ampliaram-se os movimentos territoriais existentes e erearam-se novos

- entre os cuais o movimento cducativo em Tiretz Istael, Toi obtida uma uni-

formidade nos métodes de educação para camadas de diferentes idades - impreg

nadas com o esyiríto artzisraelita - métodoscue demonstravam sua força de

renetracão, estruturação desde as longínquas cidadezinhas de Polonia e Lituá

nia 2tê as grandes metróyoles da Euróra Ocidental e da América, As vesreras
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da Guerra Mundial contava o movimento mundial com cerca de 60,000 jovens eha

lutzim organizados, Com o anicuilamento do judaismo euroreu foram tambem deg

truidos os maiores e mais sólidos setores do movimento mundial. Das dezenas.

de milhare, roucos restaram, Sua maior parte caíu com honra na terrível bata

lha - na luta dos guetos, -

Mas, durante os mais terriveis anos não cessou a ligação entre o Ki-

putz Artzi e o movimento no Galut, Com uma extraordinária rapidez surgiu o

movimento das ruínas, entre os refugiados da juventude judáica euroréia, no

seu vaguear em direcáo h Pátria, A forca educacional do movimento é atual-

mente avaliada pela sua caracidade de congregar creancas orfãs e devolver-

Thes a confianca nos homens e em si mesmas, servir-lhes de rai e mãe, guia

e professor,
O Kibutz Artzi resyondeu com toda a intensidade aos gritos do Galut

60102160, 8 entreicas exigencias do movimento renovado e do "Hechalutz",

Dezenas de shlichim viajaram para, Eurora e prra outras rartes do mundos- ya-

pronto auxílio e imigração dos refugiados, para estruturação do movimento, ra

ra o preparo de núcleos chalutzianos dirigentes cue caminhem á frente do po=

vo e que alarguem as bases rora a absorcão de massas no país, (ségue),
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2808 = É ampla e ramificada a atividade cultiral e edu-
cacional do Kibutz Artzi, A sua frente cumpre

ioteca dos Trabalhadores! - uma das maiores editoras do país,
To livrosdeciencia e crônicas, pesquizas 6 %2800-

1 alio ente rara o enricuecimento da literatura so-
marxista e de divulgação científica em hebraico. Tambem publicou

dedicada aos problemas do sionismo, do ishuv e do movimento obre
À Grandes esforços e audaciosas 1 25 1028 0077670008instituis
ão educacional - Socieda À gs, do Fashomer Hatzair em Mishmar

Faemek, creado como 0 ado Kibutz Arizi e atualmente rionei-
da cadeia de instituicões estsbelecidas rosteriormente e que estão yor

fundar, Estas instituições estão baseadas nos fundamentos educacionais exis
tentes no movimento Re desenvolvimento da inderendência da juventude
na Sociedade das Cria , identificação da escola com o ninho (ken) do mo-

   

  

  

  

  

  

    
     

 

   vimento Juvenal, no רב valores sociais-morais, método de estudo que
orienta para o estudo frórrio, educacáo manual com finalidade agrícola (Ki-  
  

  

creanças mesrek ieoladim), A educação conjunta de várias idades,
resouiza profunda e um auxílio bastante rrático e eficiente, Es-

t algumas das refas 68 Divisão de Educação do Xibutz Artzi que se
9 dedica A 5 66008080 da la, infância e cus congrega as escolas e insti-

tulções educadoras do Kibutz Artzi. Foram dedicadas ao esclarecimento de
Problemas, educacionais teóricos e rráticos as jublicacóes "Educacáo Conjun-
ta* e nos Últimos anos a jublicacáo cuinzenal ' ntes", editadas rela

teca dos trabalhadores (Sifriat Poalim). Es edi

 butz

  
   

  

   
   

  

: editora lançou tambem
“de livros de caracter redagógico. Em cooperação com os demais or-
kibutzianos toi estabelecido o "Seminário rara Professores de Ki-

2 ל 10 € orientação da atividade cultural nog kibutzim,
ema da sociedade e da organização social interna do kibutz

núcleos de Kibutzim (Garinei kibutzim), a rreocuração relas
sticas em todos os seus asjectos, a conformação da festa no

s assuntos da Divisão Social e Gultural do Kibutz Artzi.,
rir cultura de ricos mananciais e de fazer partici-

3 ficas, culturais e artísticas de nossas realizações
amos à conclusão que o Kibutz Artzi deve ser um creador de

e satisfazer grande rte de sus última necessidade cultural. ge
abnegar de seus valo ituais deve fomentar e ativar as foé%

tura e da arte néle ex Astentativas feitas no kibutz pa-
ao um erupo de escrit 0 letivo científico, seminários

és ramos da ciência, etc. exigem intensificação e fortalecida
O Kibutz Artzi como as demais correntescolonizadoras, 120-
dar forma as festcs Nas festas nacionais tradicio-

ncia de nossa vida e sigmificado
aceita e cue é assinalada com oselo da

rassado tudo que seja arroveitável e cue se
ishuvim, judeus coleti s estabelecidos so
igas festas da natureza um povo que vive

porfulares de muitas festas de próximo pas
do Kibutz Artzi, colaborana medida do

o rrórrio em muitas de nossas mais imyor-
rim). Uma esyecial atenção foi concedida E
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esenvolvida no concernente hs realizacoes

velecidas organizações dedicadas a dife-
isticose. A organização dos rintores e escultores auxilia as

icoamento dos membros do Kibutz Artzi cue revelam talen
concedendo-lhes dias de trabalho, a organização
de suas criações, dedincado-se ainda à educação

טקס dos atores, centraliza a atividade dos o
declamação, organização de festas, etc. O gru

E o coral e a atividade musgie: em geral nos
terrenos foi alcançada uma particiyação expressiva
limentos conjuntos com as demais correntes da colo

pese de expressão interna do kibuiz
ibutz, ao esclarecimento ideológico e tam-

os dos kibutzim - desempenha papel de vital

(séguel :
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Auxílio Mútuo:- O rerulamenta do Kibutz Artri exige a concretização evolu=tiva das realizações de auxílio mútuo e de cpDurante ds primeiros anos de sun existencia ayresentave o auxílio mútuo 6 2nômico um caracter temporário e indeterminado (nuxílto mútuo a indivíduose
horas difíoeis em garantias de emyrestimos, etc.). Somente no segundo dece-

4 tur e a cooreracño económica um fundrmanto fixo na vida do Kibutz Artzis
A frente destes instrumentos cumyre assinalar a Keren Ha shomer Hastair, oue injcícu as suas atividades no comeco da guerra e cujo cayital a-tinge atunlmente a ouantia de 100,000 libras esterlinas, Este carital éformado de aces de todos os chaveirim do Kibutz Artzi e de um contribuiçãoFrororcional nos lucros dos kibutzim, O Kéren constitue um fator de equiza-racão econômica nas decisões das instituícões comretentes do Kibutz Artzisauxilia )rinciyalmente os kibutzim jovens e a colonizacão recente; ativizatambem outras fontes de cajital atraindo-ns ynra n inversão e empredimentoscolonizadores. Na éyoca da guerra auxiliou o Kéren Hsshomér Hatzair na suadefesa; ela incrementa a construçad de estabelecimentos de trabalho e industríais. Ao lado do Keren Hashomer Fatzair, funcionam: o Fundo das cozinhas,o fundo de educação,- para construção de instituirões de educação, fundo decultura, etc. Em suas mmños encomtram-se grande varte das ações dos estabe-lecimentos industriais construidos relo Kibutz Artzi, ela constitue fatorimportante na orientação dos kibutzim novos, no concernente às suas inversões,Uma outra instituicão cue fortalece a cooreração econômica do KibutzArtzi, É a sociedade "Kibutzim do Hashomer Hatzair & Cia, Ltda, cuja fina-lidade É centralizar o yoder acuiaitivo dos kibutzim em diferentes setores-Fara a programação e barateamento na construção 60 meshek e seu equiramento,a eoloeação do grande roder aquisitivo do kibutz em auxílio dos kibutzim jo-vens e ainda rouco firmes, Em auxílic da construção nos kibutrim, o 600dos rrocessos de construcão e materiais de construcão - foi ereado o derar-tamento técnico, A orientação econômioa dos Kibutzim sem intervir da inderendência e autonomia econômica de cada kibutr 6 atribuirão do departamentoeconômico,

enio foram estabelecidas instituictes e renlizacões cue tornaram o auxiliox

(Do Seifer Hahimtadrut, pg, 452

 


