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Quo imagem do horiom aspira o movimento formar om sua oducação?

to formular osta quostão xão nos xoJuximos a una analiso psicológica ou sociológi
em Nossa intonção é osclarocor a finalidado da 00008060 no movimonto, posto quo הגופ
sunsolidagão so rogliza, não nsxavos do srineipios idoológisis ospocifiçcados om sua platafoza, =ys aim no homem quo os raccvo o xonlizo om suz vida diária.
O no

"onto sondo Picl o sou carinho, coro movimonto juvenil oducativo, não aspi=

ey à convancor crianças o jovons sôbro a vordado do cortas tondoncias 0 valôros. O no“nto não tuncicna transfori-los' nuturiticanonto do uma forma do vida social para ou
tra,

va

Sta 68808018 ₪ finslidado » 8 do horior: : como individuo quo ponsa, procu

indaga, vivo sogundo valóxos idonlógicos, aspira a ronlizaçõo do princípios, 0008-

vo-Du

consigo mosmo o cor o molo quo o corcas
Nosso mosimonto, quo aspira a xovolução na vida do horior na sociodado o quo tovo

tries

srtonto função nu rJalização da rovolução na vida judáica, quo  סט808020  ממ8

111008

16מ0[ומ86 da vida 40 182801 o que luta contro a- rotina, Aa sociodado, » vida som

180018 ₪ 500 ostórgo = nosso movimento não podo so contontar sômonto com o assontorionבד

do séposlguos idoúlógicas o sua transmissão.
Q movimunto dovo achar os entiinhos para a exristalização dos valôros fundanontais

uy confimuzação do hos

o quo8

&s valôros encontror sua oxprossão na vida diária;

0 hunos quo aspira o luta pox sua 2001198080 , quo assogura a vitalidado constanto dos-

alôxos o sua protoção fronto o abalos o dogonaração atravós do todo-sou caminho ,
lcngo o sujoito a tutaçõos.
Contossones, não 001002 מ0880 sentido, os frutos dosojados do nossa oducação. À
parontumonto usts tudo om oxdom: o movimonto oxisto, aumenta, exrosco o numoro dos ronCiasdoxos, vs quo trilhar o caminho indicado, bom como so dosonvolver à so consolidam
we Anstituições do movimontos E aposar do tudo, quando so obsorva o novimonto  מסsua
14210,  מ808 0868, 8  חב%080 ) 80500 ( no soninafio, na hachshara (con-

ixo lo propaxoção),

o no vida do kibutz.

surgo a porsunta: Sora isto o fruto do nossa

Jdueação
Agorxão ustos chavoxim capagos do lovar a cabo os caminhos do movimento o xoalizar

sous valóras?
4/

a

nad” passo nos nos dofrontanos com fatos contraris ao ospirito do movimonto? n

ryasira do considorar os 100818, 0 8 18812

ca, o montanto do dovoxr 0 00 ע00080-

subilidado, o dosavarovimonto do militôncia, 8 falta de considoração ao patrimonio, 8

 עב₪ 8 lirpoza, a dosconsidorxação 2 pontualidado o disciplina. Enfim, xoleções o re
agõos qua dastoam com a condi

o dc monbro'

lo movimonto.

Sobonos a origom dostos dificuldados o astaromos nos contradizondo, so dissormos

n/2
quo é possivol sobropuja-las o corrigi-las tão sononto atravós do rosoluçõos ou intorprotação corrota do princípios oscritos.
Estos probloras são docorrontos do fntoros divorsos: falta do maturidado, fraquo-

sa hunana, falhas do organização o oriontação, oquipo limitada do oriontadoros otc..A
quostão quo dovonos lovantar fronto à nós nogros: quais sorão as consoquoncias dostas

falhas na vida da colotividado or formação, om sua capacidado do união, na ostabilidodo do homom om sou intorior?, Nosso movimento como ontidado roalizadora, não podo onca
rar ostos fatos, somonto do ponto do vista da influoncia sôbro o chavor no procosso c-

ducativo o sobro o nivol do movirionto coro tal, ras sim, do sua 0058000018  פת8
do chavor, om sou carinho do roalização, como odificndor do kibuts o da colotividado,
coro forjador da configuração da comunidado, instituidor do família, oducador do erian

gas.
É para nós dificil, dosto ponto do vista, concordar com cortos fatos quo so onrraizaxam no movimonto,

o por isso procizamos tornar bor claro para nós nosmos,,a quos

tão or tôda sua conploxidado, o oncontrar o caminho para a corroção das falhas»
Inúhoras vozos, nós nos pordonos on cogitaçõos a rospoito das ondas do abandonos
quo ocorrom nos kibutzim jovonss
Nós nos rossontimos - como individuos quo ronlizanos nosso idosl, como odificado
ros do movimento, como oriontadoros quo sonos -por causa dos chavorim quo so oducarar:
om nossas filoiras pora o cominho chalutziano o quo deoopcionaram,
Compertilhamos dos problomas do nosso kibutz jovom, qua ô abandonado polos quo o
construiram,,tomomos por sou futuro o procuramos proonchor o vasio atravós do um novo

garin(grupo). E mais do quo o abandono om si, proooupa-nos "a forma do abandono", suas

manifostaçõos possoais o sociais. O abandono so dá som nonhuma luta do chavor consigo

mosmo q nas condiçõos do vida na roplização. Iroquontononto, paroco-nos,quo o abandono
50 84 como algo muito natural, som romorsos, som conflitos ospirituais... E som onbargo, ossos chavorim foram oduesdos durento muitos anos no movimonto, muitos dolos incui
birarn-so do tarofas importantos, transnitiram a palavra da tnus "como oriontadoros. Quo
mórito tivorar todos aquolos anos do oducação? Sorá quo não proporcionarar: nonhums rudança na vida do um jovorn? Quo sontido tomarem as idóins, os valôros, as vivôncias?

Não procuronos nos osquivar da gravidado da quostão, não nos oscondanos por trás

do justificativas,. jogando a rosponsabilidado sôbro!'procossos objotivos!!, "tondoncia
gonoralizanto!"! atce. Exarninomos muito bom a nós mosiios: não sora molhor procurar as fa
lhas om nossa oducação, nas formas dosta 08008080, om sous moios do ação o telvoz nosmo no ostilo sogundo o qual nós nos 012101708 ao chevor na tnuaf
Vorornos, quo o conjunto todo do idóias, valôros o caminhos, do quo nos ocupamos
apozor do sor acoito polos oducandos; apozar do concordarom con sous princivios, não

ponotra om sou concionto, não so torna parto intrínsoca do sua individuslidado, não so

amalgama om sua oxistôncia possoal.

e
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So são cortas ostas suposições. do nosso dovor 6 examinar ruito ber: as finalidados
c

cazinho o os moios da 00 do individvo no movimentos Talvoz aqui 288108 a solu -

ção nultos dos problomas quo nos afli;om há tantos anos
ho osclarecermos a porgunta: Para que imagom do horiem educa o novimonto? = precisa

vos tor em monte as diriculdados.o limitaçõos inorentos no assunto ox dobate no nosso

novimento o na roaiidado do país
E antos do tulo uma Dorgunta 78281:

'
% possivel doscrovor uma imagem de lorien, um

“ipo humano idoal » dofini-lo? Sora “possi vol soparar o homoom suas vertos componontos
3 analiza-las sopazradamonto? Sora quo dusanto esta análiso não ocorro uma desintozração

lo organismo cor: q consoguonto intorrupcad do sua vitalidado?Sora Possivol concebor una
-nagem do homo18081 como finalidado ocucativa rool? Não ocorrora “aqui una idonlização

rtificial quo inoxisto na roalidado? E nais: Sora corroto da parto do nosso movimento
 סגן85680 contra "standards" pró-ostabolocidos, tanto na conconção de mundo como nas
juostões ospirituais - fixar forma o traços caractoristicos à uma imagom do homom?
Poynuntas iguais à ostas o muitas oulxas poderão surgir ao tentarmos osclarecor o

issunto.

Não toncionanos arrdar o lado abstrato do »robloma, mas sim, considora-lo do

ronto do vista da motodolozia oducativa: Precisamos encontrar o caminho de como anresen
tar a quostão como problema contral na vida do movimonto; possibilitar um esclarocimon-,

to tunútico do assunto o sua consoquoncia no »rograma do ação, nas: tondencias o atmoste.
alo Dovonos indajsar quais os valóros o qualidades quo precisamos vor como basco ,.

ע8

za q formação da porsonalidado do homem nas camadas mais adultas do movimento.
Njo nos roforimos à doscriçao do uma imagom idoal, livro do inperfoições 8; não as
viramos forjax vip

figura "elichô" uniformo. Snbomos, quo o sor humano tor fraquozas o À

nibições quo o inpodo do chegar 8% porfoição dosojade. Roconhocemos,o vemos coro positi0: as diferonças ontro os horons 'o a divorsidado dos tivos humanos. las acima do todas

sstas diforonças, nos o“dado dolimitar alguns pontos principais, quo constituon dononidor corum no conjunto varindo do individualidados 0 08 6 01 procurado, a sor co
locado Íronto a todo homo6; vrincipalronto fronto ao movimento quo aspira à ur) moé

ficação revolucionária na vida do homo o do sociodado.

X

ro a cormronnsão do mundo om qua vivomos -

/

Nos vivomos on um mundo om quo foi abalada a exonça no valôr absoluto. imundo qui

i2 valoros olovndos e rovoluçõos inportantos sorcom dosvirtuados o dogonorados. Rosnira
nice uma atmosfora do doseronça o cinismo franto nos valôros cspirituais o À morsl, cm
us mundo om quo dosaparocou q autoridade osvixitnal, o oxomplo possosl o a exoação do
figuras oxemplaross
Em sou luzar,
tico,

surgo O so onraiza n adiixação go artista do cinosa, no ditador poli

ao àz do osporto o a obs..'são polas preocupações ostritas o modiceres como, A

.

.

,

comodidado, prazeros momontaneos, solidoz rs torial.

Nossa educação o “transmitido em um nudo sujoito à prossõos duscemunois.

por pa

te de dois contros do influoncia gizantoscos o atomorizanto=st a ditadura bolchovi
telitária que tolda o mutila a imagom do homom livre.o por outro Jauo o ospicito mito
rialista, o ogoismo o a suporficialidado do capitalismo amuricano,
- À influoncia dostos contros insinua por todos os meios possivois cm todos os luga-»
zos o "molda" a jmagom do homom, antes quo possamos transmitir nossos valores o caminhos
Esta roalidado oxigo vágilôncia, atitudo do salvaguprda polos valoros do movimento

o oducação mais aprofundadas.
a, criso do homom na sociadado modorna Fala-so muito na eriso do homomn no sociodado modorna. O suêulovinto proporcionou 9
à humanidado exitos gigantoscos: Dosanvolvimonto 08 010018,

aluvução do nivol 60 vida,

aumonto da duração modia do vida, oducação o instruçad às massos, intorligação maior en
tro todos os povos do globo torrostro, uma organisação politicos intorancionsl. Dã q da
prossão do que o homom podoria om brevo comomoxar a sua srando vitória na luta contra
todos os flagolos quo o amoaçavem o impodiam sou dosonvolvimunto, dc que lego nais olu

consoguixia a folicidado o a paz almojadas por tantas goraçõos.
Mas a roslidado é bem outra:,o horom contomporanao vivo om um cl inn do insogur

do insatisfação, do aborrocimonto. Não so tata do uma psicósc passagoira quo so» ai
fosta somonto om dotorminados individuos ou do uma criso possoal o Local - Esto 8 o clá
ma-do toda uma goração, fonomono geral quo salta à vista, uu so contamplar sou tipc

vida, a litoratura o arto om goral, o tipo do lidoros do povos o paisas,
O sóculo dgzonova transcorrou sob o signo da asparança do modificar a 58

9

88 500188880 o consoguir a libortação dos povos. Já ontõo floroviam c nihilismo, a dcs
dirficação do
crença, o & desolação. las n asporança do molhorsr o mundo por nojo da
rogimo o molhoria do nivol do vida oncobria tudo,
B ois quo os horizontos so alargaxar! povos so libortaram o chozaren 8
cia; os diroitos do homom so ampliaram; aunontaram o 80 06010%201ש20 50 sindicatos “su
dopondontos dos oporafios; muitos tontos foram mercados ox prol da sogurança do vide

trabalhador; revoluções sociais tivoram luzar; povos o xagns subdosorvolvidos conacs
ram sua indopondoncia o suas vozos comogam à sor ouvidas no mundo, B sobrciudo = c
grosso da cioncia quo produziu om ronos do con anos uns rovolução nã tetalidado do ves

Bos concoitos sobra a vida o o wundo, DB, Dara nossa docopção, no lugar da vastidão al-

mojada - a profundoza do abismos
Costumam explicar osto curioso Zonomono por razõos politicas? Duus guorvas runájo-

is, mazismo, doavirtuamonto do rovolução corunista, oxplosão do bonbas 85001088,

-

dy js2
Fac

vS pods Jogar q intluoncia dosuos fetorxss sobro a vida dos povos O Taisos c o dus

nanonto da scu =undo asviritual
> uu nos caquivurmos do vor

sonvias do sociudac

o do su; confiança no futuro, Mes, faltaroros à +

princiysl

modorna o coa modo do

causa da exiso do homostdal: a proprio Cu

vidas

;

Nao podomos, mosto coatoxt:. invostizar profundamgnto nsta surosiçãos For noeu.
êndo do nossa oxplicação contou ar-nos-ónus om suliontar al guns itous principais:
₪ סש

04 à, dosnv,-vimonto 85 800-08360 modorna osté Intirnamonto 1109360 go doss:
«clyimanto du sus oconamia. capilalisto.s:0 doterminou a prodáção em messa,0 surgimonto

314 motrópolos,o disto rosultou o rorpinnto da ligação סעומס
vos fatervs modificaram profundamauls a vido da

socicdad-

o homom q sou trabalho,

o o bon ostar do honor om

05201

0

Sa qual é Deo

940vrganicaora ligado vo .

vor vínculos ostroitos do rosponsabilidado

conjuntas
poquono númoro do filhos ató o £eso adulto

8

jotrabalho-

voga dostitui 5

|

60 .14 עסpróprio, no mecanismo gigentosco de

io modorngeBlo orvoncão uma função dotorninsda,som contacto com q fruto do sou
4
4
A
,
e
taribulho,5 soii intorosso
polos outras fascs da produção - clo q oxtranho ao trabalho

qua

196 nj0s roaligan,

"

|

- יל
O individuo n=c tom possivilidado do perticinar possoslmonto na diroção & vida “Va

0139880 dk Única coisa quo lho é dada - 8 códula duzanto as. olciçõos;pela qual olo “9

» 00 025

antosco 9 esonimo ds us partido político Ba toda q parto olo O um

lulus ndo possui um kybitat cozial no quol 8 08082 00 128 ע0ג%ע0 homons quo o
sonhos o quo rysnoltom 5008 021%205מ80%-

nais
ali

5 0 sontido do progrçssi de humanidado o sun libertação dos laços de à
crendicos obscurantistas-lov soculo XX o z»cionalismo chogou a um desenvolvel quo ultrarassgu todos vs limitos:clo ocupa o lugsx da vida ospirituol o mui
מו- שב5 mosmasisto so nota elaxanonto >ole
844052

ironia,dagprozo nox vívoncins

é Sontimontosso

axdalismo +
tao tendo outro contaudo rostringiua-so 08 8921280008 608 1101508 5 nvecs sida

dus notoriais, tois como sony
2
.

jo; soLório;conodidado, luxosoxitaçõos, felsidado 695 20155

,

E

.

 בטסף.81803802 rolaçuo תט% העטבצטק במטבב' בע2208 carator diroto à hutno.) oxtranhozs
racterístico das xoleçõos entro h

ת1 טוב פטפ03 0110 ב0 cingues

- no grando

“Qio do anortamputos;no 0-

n/6
7. Solidão O horiem moderno libortou-so da autoridados oxtorioros(roligião, ditnduxas), mas
por outro lado, aumontou, sua solidão o sontimonto do disponibilâdado o vazio fronto às
instituiçõos sigamtoscas.Arranhacóus aos milhõos com os quais olo 80 choca a cada passo.
O particular passou a sor o grac do aroia quo participa do torvplinho goral,por força

do procossos doscomunais o contiguos nos qunis não podo doninare
E, sobrotudo: são conhecidos ostos procossos no ambito da vida ospirituol.

leDivisão da cioncia -

0

Er ramos socundários o ospocinlização om natórxiascado voz maús rostritos.0 cion=
tista fica nbsoxto om sua prófissão dolimitadasA riquoza do conhpcinonto 0 0 elovação
do ospírito não são domínio da intolcetualidado do nossa goraçãos
2. Runtéra do contacto ontro a cioncia o o mundo ospirituel =
Crosco om importancia uma olito tconocrática do oiontistas quo não tom pondor para
as fontos da cultura humano o que não tom tondoncia vara o mundo ospiritual o À moral

humana

3eNiiocanização” da vido cultural Atrovóz do rádio, tolovisão o cinonacO homom pordo o contacto com p palco vivo cor

o artista o homom do ospíritos
4. Pronsaganda o nivolação O dosonvolvimonto om prandos dironsõos dos rpios do propaganda do todos os tipos,
chega a onvolvor c homor todo o tormo, oxplora suas fraquozas o so adapte a sous instin

tos ce fraquozas matorinis,

5. Limitaçãodavidacultural -

Manifostaçõos, gigantoscas; compotiçõos osvortivas on quo multidõos assistom à apro
sontação do alguns. A qusoncia do todo o osforço para eriar fostojos o vivoncias sociocultuxais. O  מסמסת6 sompro um ospoctador passivo.
Bstos foncnonos - 0%08280ע8001%81 da sociodado modorna do sóculo XX - dosanvolvo-

ran-so sob o rogiro capitalista, ilas ó prociso notar quo isto não sycodo oxclusivamonto dovido no rogiro, mas aos procossos do vida no sociodado modorna. Da mosma forma que
não so podo cxplicar a exiso do homom atual sómonte à basco do acontocimontos politicos,
não so podo tanbam atribuir sómonto ao rogirno as causos do dofoitos da sociodado, AS fa

lhys são muito mnis profundas, vinculadas à mudanças corridas nas raizos da oxistoncin
huzpro o social,
Nôs nos ostondonos à proposito dosto assunto, pola possibilidado quo nos, oiaroco
vara tirnz conclusõos inportantos para a educação do homor om nosso movimontos
Nosso paísy poguono o om faso do ronovação, acima dos orproondimontos do carátor
nacional qo socinl, possuo ainda a força para so opor, fronto À ostas manifosteçõos dos
truidoras da sociodado modorna, quo onumorrmos acima. Nas não ostojanos dosprovonidos.

O "ospirito da 60008" já so faz sontir ontro n 08. 700528 0 מtodos os cantos o influi

MT
nrincipelmonto no cspirito da juvortudas
Em outras Ópucas, ao alçar o horom os olhos, para o alto, via o eóu longinguo c
vasto, Hojo olc vo o ospaço o sonha conquista-lOceu À tonsão

noxvosa quo onvolvo es no

ticias sobra a''conquista do osrago? o mode volado quo acompanha toda 08%0 guprocndimon
to; provom da vácuo oxispanto no coração

o homom or sus exisos

%

q! \ judíica ori quo atuamos.
Dovonos lonbrar quo nós odyeanos duntro do uma dotorminada xoslidado da cvolução
oultural o sociai do vovo judcus

Mais do quo qualquor outro, distinguiu-so o povo judsa por uma suj oição à nutoridado, quo nbrangia toda sua vida o ccuscrvou a 40881980 868 valoros individuais c so-

ciais, o costumos não sujoitos À influnncias oxtornas»
No entanto, osta fortaleza 801188 £ci abalada na ópoca do iluninismo, com o doson
volvimonto da sociodado modoxna o a passagem para um novo tipo de vida om Isracle 70

=

ram abaladas as basós da casa judaica, sus forma do vida o sou modo do axprossão no
dia ₪ dia 6 inclusivo os sous fostojos xoliziosos. Io fundo, ainda ocorrom om nossa vi
da om lrotz, concionto q inconciontomonto, lonbranças, tradiçõos rolipiosas, horanços
daquols passados Por outro lado, busoamos o tatagios o ostilo o a ostrutuxagão quo doom

sontido À vida matorisl, vazia do valoros olavados o absolutos o quo solidifiquom um

trndição na nova vidas
Nós oducamos em um 8 om quo so roaliza a tarofa gicantosca da congropação das
diasporrs,0 sua 20880.0 ha “auvidas do quo 6 prceiso onriquocor o oducar o horion c a
suciudado. lins são lmorontos À osta ronlidado alzuns gravos porigos! caldoamento &c ho

moxs com tradiçõos 0  סהסמdo vida diforonto, ausoncia dc caracteristicas sociais conso
.
2%
RE
5
lia das, corrontos c intorossos antagônicos - Estos fatos não propiciam 5 001810008
sorávoia Dara. a consolidagão do una tiadição social o para quo so forjo o homom do ca-

+  לכ.0840761 4 srando positividado oxistonto na variodado do fatoros quo 10080 Ros
ואע

trutuzação do pois, podo scr a causa quo limita q lrmoga & 'exristnlização do honon o 8
sociodado.
"O Qrionto ongolo sous conquistadoros! - usto dito provou scr corto, muitos vozu:
Ho vonlidado histórica o donoruarica no qual so consolida nosso omproondimontos "ox
vossos caginhos so Zaz sontir n influoncia do "ospirito do oricuto! nas possoas quo

514 aluga. Dosloixo; Lassidão mont21; prodosinto dos instintos, tonpuzanunto nenlorido.
Não podomos daoixar do confossar quo osto ospirito so faz sontir qm nossa vida 6 nel
tua sob divorsas moncixos, principalnonto na foição dr juventudos

1/8
Educa ão livro

dora finolid-dos roalizadoras-

Hô dificuldades o rostriçõos quo docorom do modo do sor da Tauá, n oducação
vera o socinlismo liberal, contra noldos pro-sgtabolocidos obrigatórios na concop

co do mundo q fontos ospixitusis, oducacio para a auto- 2001128080  הםNitioshrut

(colonização). A 06סב5ַ סהְסֶה008 ,818118 8880452 nos valoros da democracia 0 11002-

em

dado do homem, rejoita o unifosmização do oducação, o caninao diroto o rápido
diroção a finalidida o quo acoiva

todos os meios para isso,

a ovrossão ospiritu =

-

al, da 0080460018 6 88 crítica 9088081. 0 contrório, ola obriga a uma bus
co incossanto so caminho corto,
“osmo. Embora ôsto caminho

si

contlitos possonis o oxamno do cada valor vor

sojn fiol acs valoros da 800100980 socinlista o aos

001008 1204080 0ע01ה%0855 0 02 movinnuto ignocilhos o vroblo,
Ses
>
mas, inexistontos no caso da educaçao 8%119%0%ע81,  עסס09 lo. Inumcras va
=
nos tontados pola facilidado oxistonto na oducação ostorootipada; na assimila
valor 8 do ho
o
,

930 autooratico do conecitos, na inobrigatoricdado do cocrôncia ontro idoias o atos,

c no culto ao lÍdor todo-poderoso.

Como devo s:x comodo para o oducador cujo

progrosso do trabalho ostá -selarocido o dolimitado do antonão, quo não vrocisa
so dobator om conflitos, »ois as 0000000508 o forma do vida já lho são ontrojuos
dizoridas!

«3 vozss procisanos do fôra do vontado nara nos onox À tontaçõos o fraguo 2=s momontâneas docorzontos da

a

1 maciôncia om nrocurar comvrooendor o valorizar

prorunda vordado odueativa, contida nos fundamentos do nosso caminho.
Dovomos dofinir a nós mossos a 1128118886 oducativa contral da אטמך

מעפס

בספער הסה04 ע0 הץ1 עס88 ] סהבתשעכda 105460 do 26.01 6 800 2020016000.

62 ם008 העפקה פסמ₪ ם808) אהב0898231802(  המ1511ה8טעג6. 2606 20216 2,= una
E
1
uma cultura proprias

4
4
>
1%
4
vide do criação do kibutz novo, do grupo do vida o do

4

+
2
1
1
+
1
Nos oxiontamos os nogsos chavexim naxa 8 582029 68  שתבעם0606 08891 207

2

E

DE

7

a

,

.
livro iniciativa crindora. Não ha duvida quo Gste O

sua

em RE

não vrivilezio. las, Dor

um

ברג

3

4

\טס% סע0851, ע.מסבטער% פמט הgrande rosponsabilidade que ourica p uma cogrôncia oms

tanto o uM carator firmo.  מעפלLograrmos ôxito dovorenos orientar paxe vme Tormo-

dividual positiva o ampla que soja canez do chogar não so a doeisõos supro0308 70880038 bas, prima
ou chegar ao/augo do dodicação & Bac
nas usa
cinalmonto,

sebor onfrontar ps lutrs di

nraticas, no sobrodujar eoust=nto

dos

ais função da xonlização nes quostõos

stintos o às

pquozas

movimento sôoro o fundamonto da igualdade c do Shitaf(colo a
5
.
'!
,
,
A
os
transformar astos valo
tivismo) sobre à vida do kyutza como o siston» quo aspiָָ
4
4
1
1
44
4
a vm alto nivel
jastos 7910208 1
=0s do tooricos om 92881008. ( 8%
Nós odtenmos nº

ל

0

.

de discinlina intorior,

,
.
.
;
.
4
dorinio do hocin sovro sous instintos, a 1800164880 80 808

%0 8 8601880 60  (| סרטעהקronunciar om favor do »roximo. Isto ם08 08 0080800 6008מ,
.
.
0
À
2
/
to atravos ds um acordo em princípio, vacivual, Êstos valoros, “ar> logrê-los o brigam à costunes da vida,

oxporitncia do vida om

grupo,

sesita

io sua putori-

2

h/9

a

dado 0 ע0%10780 08 קסעב.

Isto tudo au conjunto: a ai

,
:
0 5 00008 838 quo vivonos;

400 do homem! o mundo

ado qu dosorovor u
”

judaica; ag restrições do socirlis

פכו

4

%ממתעס-08 1מצת0מע8 מ8

8

gravos quando הססתס פסם+ פסשהע8%862% 5 ע011390ה00 8 oduesção quotidimes idéis «ron
do,

80,0

(ex

tintos,

3

astroitoza do |
1

2

nroge aos lagos da condição humana, ins-

fraquosas vossagoiras, tondôncia vaxa trilãor

É

auge 4
.
+3
5
cai no mais 28011. 2 81216
11  הט מס עסטבט045
%80 06 085
205
a ligação
:

ontrc o dia  ה814

o

constanta - vara so sontir

0 5

0 מסעע8001 18010129 06 ב סג8 ס8 הסט50 9 oncoxtra o caninho om diroção 8 Sina-
+

lidado conhocende-ar as
,
/
nao sora consozuldo som
contor:

iculdsdas quo temos vola frontos Isto

o do uma vorsonalidado o

;50  סג0 808 *ץ1 פסעס08 בס

que

to o su ontrosanonio  פמטת6

harmônicas
sun

O oselaracinonto da ossência da ima sa
.
.
5
.
,
>

cristaliza)ão

6

Cormasão 0 9

cuastro

do honom no movimento - o paninho “axa
nd sartal
do nosso

olucaçãos

As

ESPIRITUAIS

FONTES

“Todo

homem,

Miriamente
luta

precisa,

sustentar

contra

suas

a

fraquezas

e imslinios. Como um apoio nesta
Inta, precisamos
um

conjunio

muni-lo de
de

relações,

considerações

e

reações,

Pescados

iundamentos

nos

ideais de mosso conhecimento
“e

do

mundo

“ICHUD

espiritual,”

HABONIM

BRASIL

FONTES ESPIRITUAIS
à Imagon do Nomes 6 astrbolocida sogugdo dois tinos do obsoxvação:
1) suas Contas Gsvirituais o idoolóvicas;
2) 0 sou modo do oucaxrar a vida o 8 300100800. 0 quo quer dizor: ps 91208 0
sou mundo ospirituol o ₪ forma como so oxnrossa om sua porsonalidado, sua rola

-

gão uv ronção fronte aos fonóciomos da vida, o da sociodado,
A otucação do houor om nosso movimonto so nutre - das fontos de cultura huma=
,
7
E
.
,
+ do movisouto onorario mundisl o do movimento onerario om Erotz Israul. Procisemos cxeminar sou ontrosancuto 388 284268 8 formação espiritusl do ho =
nox,

dofini-los para sou conhecimento » 8 ponetrar nos constumas do sua vi-

ag.

é

E

As ralzos do nosso mundo espiritual so nutrom do sois fentes: cultura humpna;

cultura do Isrsol, socialismo, 81001800, sionismo-socislista, Estado do 182901.

5

4121011 28562  פמטsoparasão dost-s fontos osnirituais antro si«Na formação do homom clas so ontrcleçam o sa apoiam umas nas outras. Mas, para uma molhor explana +

ção, tuntonos sovarô-los, »axa dofinir molhor 9s fontos do nosso mundo ospirituals
1. Cultura do Homon |
4

800108380 8 dosonvolvida,anpozar do 8008 840101%08 0 8

6

8

lurdoira da cultura humana, quo lutou duranto todas as ópocas nistóricos pela olo«ação do homom o da sociedado s conquistou pouco à pouco suas vitórias : AsecoLri'n vordado,

ponotração nas nrofundozas da vida q sous sogrôdos,

sobrepujar

408 21820108 88 naturoza; olovação da nívol do vida o molhoris do suas condições :
»rovareionar conhocimonto o instrução às massas; alovagão da qualidado da produção
da h.  מסבc ruvbura dos laços quo i 06800 sua iniciativa o faculdados; lois sociais
codificadas dom o coni:zimonto de todos os homons o por ôlos aprovadas; rogira sos
1810 bascado om fundanontos democráticos, sujeito à crítica aborta o livro do anda

cidedão;

forma do vida cultural assontada sôbro basos morais o rplaçõos huranas.Ão
6
4
2
.

procurarmos aducar sobro 88 bases da
4

2

4

cultura ouroreia,
4

1

1

ou ט881-8212018,
1

evitar o rompimento do algo que 6 o patrimônio-basc da cultura do homem, no
2

/

בק

0

do uma crítica aos 8 nogativos que a acomnanham, À pelo contrario, sabor
sonarar os £-tôros contranroducsrtos quo so ligaram  בosta cultura, nara consorvar
508 80000%8

2, Culturado1980
Não. colocamos cm discussão 0

\
95-01 da cultura do Israol em nossa educação

e

formação. llas, por ums quastão do rotina o »roguiça mantal, não prestamos » nós nos
ו

,

do sun roboreussão  מס0208102 8528 valoxos ospirituais o eduestivos

am

nosso vida o como 50 exnrossa ostra cultura, próticanonto, na vida particular o cos
lotivas
às vozos, 1/5 naroco quo nossa atitudo frento à osta horanoa provôm mais

do

-11-

uma 0081808080 om relação a uma tradição antiga, o da qual O agradavol livrar-so,
do quo do sou valor ossoncisl q indisvonsávol para nossa vidas
Para a colotividado roligiosa, os valoros da cultura do Israol representar

0

contro, o ponto do partida vera toda sua formação humena o cultural; aparxtar=so dos
tos valoros,

seria o mosmo quo tirar o fundamento da vida. Mas, “ara a coletividade

não roliziosa, temu-so a 100288820  סגוף80380 פץ80201 088  וג.0 Cerrogan-so os

-

tos valoros, por consideração c roconhacinonto à uma autica tradição , mas, 80

so

eporcobor do sus indispensabilidado o do sua relação vara com 8 própria vida, do in-

divíduo o da sociodado. Som o osfôrgodo  עהעטססערinterprotoxr ₪08 cssôncia como cultura do vida obrigatória, cômo oriont-dora do caminho o forjadora da personslidados
Sorá quo so E io concordar com esta zoplidado na vidr
vol a longo prazo,e
homem? Concont
vos quo absorv

0

de so  וE

osmiritusl? Sorá possí -

regar uma bagas
cultural som livação à formação possoal
60
at
4
.
s equi sàmonto nosta quostão concisr: quais os valoras oducati

nogso múndo csvixitusl e de nosso herança cultural? É difícil
aupstão moroco uma rosposta bom intgpnrotad> o longa. Tento =

mos aqui gscolhor dontroos fundamentos do judaísmo, os valor-s que se fazom sontir
em nosso mundo ospirituali
a) Positividedo da vida - o sun inviolabilidado Há valor o scntido humano para a vida do cada + idivíduo ("que 8 a imagen do Do

us o homem foi exriado?). Esto valor O nor si asno absoluto o não hã o quo discutir

mosmo

so o homem sº dosvia do rumo corto, ou 8080028108 sua vida, mosmo so ôlo fra

08888 8

80 088090098.

b) A 1148118880 da vida Não rosido na sua existência física, mocância, mas om gua olovação; por
mosmo

8

chogrr a uma plonitudo moral

o

5 oma harmonia, Sua vida 6 adquiro nova dimensão quando so liborta dos limitos

do

E

própria fôrça,

.

em chocer o homom à um nível mais alto,

Ban

,

suas fraguozos, nolhozer sua rolagão ao vroxomo,

sobropujar-so a

E

2)

sua

sua ostroitozas
e) Auto-oducação 98%0 6 o cominho bara consoguir tal )1מ8112ה08. " מעמ0%81 608 050058 0 8
5880 0001 8 princípios:

sua rosponsavilidado coxclusiva frento à ends fato

ação; libordaão da oscolha no modo do vida )" 8 ₪15 quo coloquoi anto vês » vida
& morto ..» 0 0800128850 8 ץ881"(. 008001 98 o homem fracasso o oxra, fica aborto

o

o
8

sua fronto o caminho para o bom - a possibilidado do porxdão.
d) luta om rol da verdade o justiça.-

À oxRoriorização mais do quo ovidento do sou acatensato nos valorxos ופרש
sus busea

À plonitudo o olovação osviritual;

rovolto contra os lajustiças

sociais

; valor da
,
7
,
frotormidado humana com apoio na vida ("E amoxás o próximo como 8 ti ("סהפסת.
a
7
,
e) Conodinento;- Domínio do ho:  ב88020 sous instintós - condição vara a clova
₪

o sus luta contra as mosimas; particinagão o intorosso na vida do proxim

-18-

cão moral, Esta, luta quo o homem trava corsizo mosmo não o diminui, nas, 0010 contra
rio, O gnobracos

x

£)

jida

.

familiar ,

ה

,

4

É a baso do comodimento c apoio a vica humana. É » cólolula social orgêôncis
socigdado quo conexotiza os valoxos otornos

nl

da

do horom. Plona rosponsabilidado para com

sous doscondontos o prando idoutificação com sua vida.

8( 10008 18עה81 אÉ a modida jo iunagor do sua vida. U principal não são as idôias ou as Dalavras,
nas 95 8. )"גך עפטלסעע821ב6ה0%, 20284 o bom,

o modostanonto ir no cam

do Do-

us

h) 0  מסמסון₪ 0 povo 0

O homem 6 o contro da 6218080 0 É preciso guardá-lo, cultivá-lo o olavá-lo;
vOv.

ão

6 uma agrogação cacual; macânica do indivíduos, mas 6 wa corpo com ossên -

6 via O finalidado própria. ão hã valor o 01008450  פעמט0  מסהסם8  ספתsor no conjunto
da vida organcia do povo-suas lois,

costumos 0 4

Êstos valoros brotam 688 1018 da Torá, atravós da história judaica, da horrn

=

co da cultura ospixitual, do conjunto do tradiçõos, imagom da fomília, imaçom do noaero

 שו00803 - 8818 são a síntoso das 088838 1080ע8180%1 0 8871886000 04 00910801

vidncia do vida 6 não amontoado do dossraças 0 simbolos.
Tomos nós ligação vital a ôssos valoros? Significapara nós irporativos do vi-

a
da,

valoros oriontados, quo indiscutivolmonto influonciar: sóbro a imagor do indiví -

duo o da sociodado?
98855 porgunta, por sua insvortência obrigou-nos à ostudo profundo c consideração.

E

Mas, mosmo se duvidarmos do nossa dossibilidado de consolidar hojo  מסdia, formas do

vide quo 80 tormon tradições pormanontos já  פמoração da rovolução judaica,

também

em relação à colotividado não roligiosa, procisanos considorar os valoros anonta
dos

antoriormento - coro base para nosso mundo osniritual.

A xovolução judaica quo ocorro om v 1552 foração não procura

dosarraizar O povo

cominho histórico, mas xmovar sun vido q adrptó-la 80 ospíxita progrossis

do

ta do mundo. O  ספפימ050710880 nacional dovo

מל

-

jovem quo absor

=
-

ão trondo aútipos

-Siogisno
d sionismo

xossa sômento por sua firalidado política. Sou fundamento

-  מdo גסבטך סטסע.-  הט168281 0020008 8 visão profótica 0,800 828128002
to na terra quo o forjous

A visão da 20800180 6 0 +
.

da maioria do vovo 10080 0% תפטם

manto do sionismo. Sua ossôncia: concontração
8 histórico 0, טסגפע8 סמט08 8 5817 בער

basoada nas tradições do sua cultura ancostral o oxporiôncio das goraçõos.

-

x
,
Amor a Israol : Ligação orgânica 80 povo,

.
sous sogrimentos o lutas, sua cultura

8 formação. Sontimonto do varticipagão om sou destino oc sua vida, com todo judou,os
tecja ondo estiver.
-União do povo:sôbro tôdas

8085 corunidados o tribos;a dospoito das difor-nças;,

da distância, tradições o costumos, prevalosco o rospoito à tradição do vida judai.

08 6 sou enriquocimonto pole influência dos valoros humanos o sociaise

=logação da Diáspora: com tôdas suas roporcussõos sóbro a vida do povo, do ho -

-

nom c da colotividado. Comproonsão do concoito sionismo, como valor rovolucionã

rio possosl,, social o cultural. Luta contra o surgimento de fonômenos do diásporana

:

video do país.

182801, 0%עע8 0 Estado,

como única patria do povo judou, mesmo so não ostá

em

sou podor hojo om dia, concontrar om sou intorior todo o povo ou sua גפ.
Continuidado da corronto: Nossa vida om um ostado indopondonto. Nossa ativida-

do social,o cultural, 6 um olo na c=ioia das soraçõos do Israol, desdo sua formação

8

como povos
,\ palavra "sionismo" passou a ser usada con o sentido do algo não prático, irroal. Procisamos rostituir o concoito do sua antiga rvfrnidado o, oduçar sôbro os va

loros do sionismo como fonto do nossa 62ע86 o como oriontadora do sontido do

nossa

|

vida cu Israol.
4. O Socialismo
-h rovolução na vida judaica processa-so numa 60008 0 transição de um rogino so
cial, bascado cm nrineípios enpitalistos para um rogimo socialista. Nosso renasci monto nacional ostá ontrosado no procosso gigantesco do tronsformaçõos 8001818

no

mundo; absorvo sus visão social das mudangas quo ocorxem sôbro 8 2800 da torra; oncontro-so num anbionto do oxpoctativa 5 uma sociodado molhor numa luta constanto

9

procurando guardar instituições antigas quo foram abaladas. 60815 05 "10208 80002>
rontos dos fundamontos do socialismo, válidos para a vida do homem o para sua confi

guração possoal?

-Nocossidado do vida idoolózica: lixamo dos fundamontos ds vida 0 do sous procos

scB,. procura da

connroonsão do sou

sontido o

sua diroção para a

|

gica.
280818 40 valoros objotiva: na

anrociação da vida humana o da sociadado, na

valorização dos fonômonos que ocorromn dirento a vida,

E

to nos fonômonos ;

preocupação idooló-

|

o na fixação do sua posição

concoitos o acontocimontose

-Igualdado do valor ontro os homons: Roconhocimonto do valor possonl, obsoluto
c único do vida do cada homom, o sou dixcito àplona o livro oxprussão possoal. Cria
gão do condições, nora + doscrvolvimonto do todos os homens e para quo encontro son

tido om sua vidas

:

a

mJ4-

-Libordado do ospízito : Procura incossanto om 4120080 à liberdade espiritual
acão, so direito do investigar, aprondor o pensar, criticar, reflotir, protostor o 80 exprosser a rospeito de qualquar assunto, no quo concerna à vida do in

divíduo o da sociudado 0 om sua relação Do universos

É

-0trabalho »ohomom que trabalhartrabalho como fundamento da vida para
homom o para » sociodade. O trabalho como fonto da oxistôncia o çomo cemirho

o

para

a olovação do  עס מסגוסב010 8 8 82060190 06 trabalho livro, O valor do 0

-

mom quo trabalhe como “Aso para a valorização da vida à sua olovagão.
-O valorda vida om comun:o da ajuda mútua com caminho paro a alovagão do ho-

mom o de sua criação, o dofosa fronto

/v dificuldados da vidas

«Trabalho fisica o ospiritual: 4 nocossidado do junté-los oxganicamonto à vi=
da do indivíduo o do sociodado para chogar à uma plonitudo 6 evitar suo docodôncia

1

5

«Critica: a rosvoito do tudo, tantv da vida prética como ospiritual, da

vida

individual o da sociodado 0 oxigôncia som o mínimo do 0080088609 para corrigir

as

injustiças sociais o ps folhas da vida do homoms

-Nogaçãodo capitalismo: como rogims social basondo sôbro 8 doscriminação on —

sro homons o concordância com sous insitintos ogoistas, participação ativa na luta

política o social contre o mosmos
-Auto-roalização:lsforçar-so paxa vivor didrigmonto sugundo a 16618 8001911518, 3מ8718010 onquanto impora o rogimo canitalista. Encarar o caminho atô alcançar
₪ ₪8%8 slmojada como parto insoparávol da mos. Oriantação 48 ץ881 812618 om diro =

cão à idéia,

“Não so trata do 028698 abstratas, mas do princípios para a vidaindividual e na
todos
ra sua imogom humana contidas nas basos do idoal 800108138, 0 681 6

os problemas, tanto do indivíduo como do coletivos

5.Movimento oporário israoli.
O movimento oporário om 189801 0 ô um movimonto
monto - é o movimonto

9011%100 apenas. Principel

odificador do povo o do país o quo so oncontra no conto

gigantosco procos.o histórico do profundo rovolução humano 8 social quo ocorre

do

na

vida dôsto povo milonário, dotontor do uma grando horança nistórica. Bsto movinon=
to dotou o povo do valoros quo moprosoniam a baso para sou mundo espiritual o para

sua configuração pisoale

0 1101218,ם0 עפעמעo propósito politico, as conconções o lutas mo:tois; dos va

basos
o
ב0ש80 .81808802 Contudo, .mrocuromos lovantar aqui aqualos mosmos valôros
o roalizo 05do sionigsmo-socialista quo tom ligação à vxistônca do homomn quo vivo

te idóias

,

roconhocimon
dazovolução Polo
-Idontificaçãopossopl conos valoros
ו

E
/
A
vida do individuo o da

to do «su grando valor humono o sua força irutifora para a
a com o pro =
sociodado, paxa abarcar o sonvilo da vida, atvavos da ligação profund

\5
10878800 0 histórico 0 08 1מ% הפמס871%8%000%0 88 promossas do futuro. Sontir

o lugar contral ocupado pola vide de nação o no 0120810 88 vida do homom o da huma,
nidados
«A questão contral - ronovação da vila do honoiw judou: A ronovação nacional m
sua oxprossao mais profunda pola formação da imazom do um novo tino de horncm judou

lha nums sociodado livro, om li-

quo eria uma nova oxistôncia, ou quo o honem 4x
gação à sou passado histórico o à sua culturas

=frabalho físico o volta à naturosui o à vida om contacto com a naturoza como
do
baso pars a 0 da rovolução juinica Como fundamento pare a renovação

homom judou, paz> a configuração 60 sus vida como povos

A hazmonia do sionismo-sooialist 1 Sontir o ontrosamonto absoluto entro o ro=
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homon o paza súperar suas fraquosas o dufoitos. Nós nos referimos principalmente

às qualidados básicaspositivas caracteristicas de todo homom e com as quais Ble
devo se apresuntar om 800100800.

Precisamos oduoá-la a encontrar sou lugar na chovrã

através da oxtorio

azzação dos princípios positivos quo há um seu inturiar. É possível quo uma mafostação do um princípio nugativo pode «m um det zminado momento chamar a a-

atonção da chovrd. Mas costa avaliação não
na cbovra; pois 6 passívol
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madunsa justo
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- Dosvo ponto va visita q prlsmalo Dortenco à vordago vu a Libordado de espíritos
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sou lu

a? socloaddo.
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mato toda a ava vida alcançar o quo osta.fo-

=»

du sou plcraço e passa du vriso ₪ 80002080 v-do sontimonto do derrota 8 criso;som
or o feto objotivo do quo todo iomom dovondo dos rostrições do sus 0810
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.
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enin um domino suis frnquozas o,hositações e tenta chogar à rose

12 -provucnimonto da sua Tunção.Mysyô preciso restringir nquolós quo
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do sô “omo maio pum sa

presciso vor a atividado social não
um,

השס

do 2806

0 0218700638 do uma sociodado livro o normal mas como

va dos terayy dofdsação”quo ₪ horiom trnsmito 40 proximo.Prooisamos oduvepr nossos
אצ

Duuavalis? q atividado 800181 ,02820 reconhocor quo a atividadosocial,

ma O su wavossidado da choveã e nivol dos sous valoros ma tambor 0008910040 0
Tisâvo aum modo nora sou dosonvolvimes Lo.para sus cousbiidação possosi;Para sou
adro sina voFodemos. oLsarvax na

Eva

wvlda do cede geupo um  מסquo paxeco para >
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* Drimolza visia.As púLsvas que so dosonvolvom G chogarn no aúgo da criaçao o

ação
cs vatadoçã q Ls

monto aquelos quo ostão sompro onvolvidos om assuntos da colo
mm nloscos qu

sobay so “azrumar" o so esquiver do funçõos

sem bastaúio logor nara so dodicyr  הףsou dpsonvolvimento possonl=justo סו
noxom no limito rostrito o não progrxidom,
Prosisamys péis Gossuvolvor a vontado dy perfazer atividade social como dover e

cmo rusponsa 1110880 vara 9 seclodado o “ambom como nogessidado ospiritual oxisten
+

dopois de so aporcóbor do valor da atávidmda públicas

”
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a
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tancia qo dovor,> dá seiplina,ãs 1018 o muita pouca importancia a livre disposi-
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 ע810  אם כטף₪וג% טס1עס: פסמכ0 açõos quo na vida do movimento o do ronlização

qua não podom dy aonhuma for?

ado
Loyvomos oucontrer forma

sor roglizados po r outro moio quo não o voluntaxi

do roslgrr o voluntariado como valor contzar no nossa cdus

cação o oncontrar o mois do uataizad. to eawystor do homom 6 nos costumos do vi.

de fo movimonto ₪ 400038  סוממעטהq ron ג
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Enumoramos nos capítulos antori

pedra fundamental. na imagom do homo:

valoros o qualidades quo doyem sorvir de
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lo movimento o no sou caractor Mas;mujtos dou

-os não são coisas quo so podo consojuir atrovôs da proni ganda 6 persuasão.

0 Tupdimoatei fica marcado no homom atravós dos costumos, forma do vida 6 usos diá»
«los. É prociso.pois,oscolhor os prin “Ínios o costumos sobre os quais basonx-so como

forando vid» (do homom do movimento.

S FORMADEVIDA,
do dizermos “fowm do vida” do hondm do movimento, aa o queremos afirmar quo
ao movimonto pertonvo uma formado vida oxeluisvo dela -aponaso
Em vordado, grando parto das coises cnumoradas nosto capítulo sãp princípios 0106
montaros da forma de vida de uma sociodado civilizada;quo vivo socialmunto falam

do-no sotor do mundo uspiritual. do movimonto 00090210

E so vamos partioulaxizar Ludo quui!o como taso para a educação do homom no moi.

gento fazomo-lo sabendo o quo ostáoxvado entro 0 exigindo sua imediata corra

ção,
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-Bqui tocamos num dos pontos fracos mis-gravos dg nossa educação do movimontos

3 oxprossão dosta fulha já foi comemorada no prinoípiosfalta do considaração pola
oxdon, fim 0» pontua lidaco.no nonsarvação do e tar »-falta do considoração po
16 próximo oicNão entromos aqui numa  מה09008 50 8 esusadoros dostas

-smsligãos inquiotadoros-na vida do movima to,Lobremos sômonto um dolos: conforma
geo “indopondonto do grupo do movimnto juvonil lova so dosojo do rolaxar-os mesmos
doveros o costumos os queis a soviodado do adultos ! tomília 8 escola) inpoo pos

la força do sua autixidado.sobro o moentino a-JóvemsÉ possivol. ontendor-so osta cau
sn psicolópica nas 6 proibido intciramonto procurar justificawias
à finniidado do quo vom a soguir 6 lo vantur os questoos mais

importangos da

₪ 64 בצ0 מ0  סטך08ש0 ם+50 à de todo vhaver do movimento om todas as Lau

sos da odusação o da hychshrã om סק
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Frosisamos rospondo-ia do

tão 6 forma dp vida?

2

um posto do vista judoualsto quor dizoxsuma conconção quo

vô a manoire do vivor do hommon dentro do, conjunto do comportamonto;roleçõos o rop»
ções do homom om todos os campos da vidas.

Ocaminho sorgundo o-qual oko vivo dia a dia, como onpaniza o sou prograna diário
como passa sou tompo livro ostuda o comrlomenta o já sabido,cria,so o/Drimo;so
bropuja as dificuldados o a fmanuozazdo quo modo cleo oncontra a satisfação ,põo-

so om contacto com o próximo; cris ₪8 condições do vida o as melhoras

A forma do vida ostá sigada porsanto a “ndod o conjunto do vida ospirituol.oconó
micn 6 200181 60 homomoÉ a cxprossão do sua vida,podrxa do toquo do toda sua nro.

findoza o amplidão é
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4 forma: do vida do inlivíduo os
Esta ligação provem da «ei stnliznção é
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contínua,o às docoroncias do 7188700 0202 ב08 oncarar os dias donuns,0s foriados

co luto.
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o da mociodado.Cultúxas gigantescas o grandos idóios docaixam o dogeneraram por

enusa da forma do vida £alha-Docadoncia o falha na forma de vida 6 o tormo quo
zodo abalar as instituições da soclodado o da nação,
 תפסforma do vi +." coxretu o comodo ₪ tamióm um mojo contra a brutalibdo,
contra agatastrofos da vida o contra fraquozas humanaso
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si uma Ligqução profunds ontro ranoiro do viver;

épocas
 מס0 ógicos do indivíduo o da sociodadosregiro social,o ospírito da
visão das
Nós nos.ouiiparamos aqui da confipuração do forma do vista dontro desta
qolsasa

as atrasadas,
E nogsa vida om lszaol;vida do um povo poquono rodeado do cultur

do vida ostôvol o solidificas
dosum valor ospocini om so dosuavolvor uma forma
ram nos limites do
das Eua maioros quo habitam grandes toxritótios o so oncont

do vor toldada
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Hoje om dia,quando tudo isto

Já foi falto (ainda quo soja proviso fortalocer

forma 40
o molhorar) dovemos voltaz nossos corações pata q criação do uma

o sontimonto do fixostavol para q indivíduo a para a socicdado,quo onraizo
moza para nossa conquista pel Ética o qto o sustanto duranto os abalose
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Tma-tal forma do vida obriga a sua olovação do ospirito.Assim, à sua naturo-

zasnÃo podosso eria

pos moio do avi tos ou um: conquista únicas Elo obttga a

um osforço do gorações,acroncimdo conquistas duxanto ançs a fio-E assim O no»
60988250 Go-imodiato so iniciar sua consolidação dirijidasNossa roalidado obxi-

gm a não vsperar polo procosso ão exis nliznção de uma forma do vida»
Como nos domais setpros da vida não “omys tampo pare tal
Erocisamos aprossar
Os valoros ₪ ₪4

,

o dosonvolvimont: 2 turalmecaminhor 8 passos latgoss

traços da limmgom quo

ponto inicial o a baso pura à imagom

srumeramos nos מ

ulos ontorioros são o

19 forma do vida do individão o da socioda

docMais adianto ixataromos das oxprosvdos &

vida diaxia do homem do movimentos

O valor 1
airo;ês torma da vida o q simplicidado.Simplicidado no caminhar,
no vastuázio E a
consóguoncia noiukal do valor, & 02000 0 6 d& honostidado,
O homom quo possui valoros consajrados. conteúdo próprio -vordade inter ior;natural

monto torá uma oxprossão simplos,vordadoira o honosta.h simpliciado om oposição
: jnctancis

brilho superficial.

₪ o caminho vara q criação do 20190098 verdadaitas ontuemposdonso sun consoxma-
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à simpliciado vão o uma falta do cultuxa,falta de considoração as fontos ospirj0438 a axprossão corzova o profunda do vida aspiritual,dos váloros 0

» simplzcidodo assim, prosorva o homem de supoxficialidade o fixação om imagens
ermndoros da 310880 8 88 oneobro à vordado, Simplicidade no
,
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5098 criara
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if,

uma vaso para volações vo rdadoiras o poxpotuas,

nto com as pose
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À sinolicidado prosorva o homo: do soz prósa dos sous instintos, À ambição de
526 vi ar

o aívol do vida, sta molhoria,dosliga Fapidamento à uma-cocridantras do

צי1עסכצט סמ01+ %, ₪ mottidado exatorada,o luxo do riquoza (a oxplornção do pro

ximo,a imoralida da,
Nos

ultimos nos somos 2ostomangasom Isracl das consaquôncias,das mudanças dose

00 osiilo Co vida na oxistência
da
do indivíduo e dn sociodâdo

+ SADO:
São os moios pare uma forma do vida oxdobada,são a baso para um trabadho crian

Cor,para a consorvação da saúdo fisico o mental para uma vida hum nivo] do vida
para uma vida cultural:
“UXoCa ps

que 2onhum homom civilizado tom alxo » lovantar contra estos conceitos,

ilys quando se obsorva a vida do muitas possoas cultas quo sabom muito bom guax»
dor q limpeza corporal o de sua rosidencia,ias quo oncaram no maio das indifoxene

gue as condições do prdcm o Limpeza do sua vizinhanca,mosmo o mis proximo trnaspo

6000 o probloma sim foda su? 224010060. luitas são

-. possoas cultas quo ostão

arosvunndos,a considerar quo o trabalho do limpoza o ordonação dovo sor foita
por outros,pola divisão do travafho oxistonto na socicdados

Tios aprociam muito a ordom o n limpeza dosdo quo sojamn foitos por ouirom mas

não ostao dispostos a movar um leão para consorva-los quendo isto dopondo do os
Torto próprio, por sua iniciativas

-

>

Amós intovossa os fonômanos ligados a osso problema na vida do movima tos
| 6 a ronlôdado?Os nossos cha rorim ogua grando madoxiamvem do cosas orgoni
zadas nes quais ampora um rogimo-de ordom o limpoza.Desdo sua infancia quo isto
vom neon-tocondo las quando vão para o lovimonto ocorro um afrouxamonto o

uma indiferonça nosto sontião,
Toda a tontativa de fazor imporar ordom e limpoza na sedo;no acampoma to,

na vida de chevor em nacksharã tropoça em tosistência,numa falto do vontado pe za
jualquer esforço, Uma visita nas solos o nas ensas dos chavorim om hachshra,exvorãos-à num quadro bastonto

tixis

8 possivol,bem antendido,encontrm

-

sobre osto aspoctos

vxpliçações para isso na psicologia do homon

que amadurosso do movimento juvonil,otss..«mas isto não modifica em nada o fato

om si o ou Dorigos dele docorrentos pexa a imapom do homemLimpoza não é sómenbo
vma questão

do estótica o hágiono,o costumo de limpeza o q minuciosidado da lim-

Poza sorvom de,bêso para uma vida ospiritunl orienada-para a clevação,Dara 0 08מvimonto do lax»

Infolizmonto,são muitos,ortro nossos oducandos o mosmo ontro os 818 שו
A
,

os cus Yom

nos cuidados pela limpoza ym "costumo  "הגוס0  מט0-0%101888 -%0

ב0811.  סגמסטprossão d "prolotarização!
Não se podo ontondor de"outra forms a falta do ordem o a sujoira na sedo,na comum
on dos dirigontos,o na vida dos ishuvim jóvorsna forma da

coma”

,a forma do

survix m mosa-oto.Não ostamos discutindo o assunto nolo lado ostótico apenas.
Nossos clhos ostão voltados, principalmonto pataas consequonçias dosto cormortamen

to na inagom do chavor o no sof fúturo duranto a roaligaçãos
80  ב8 do-que os costum s do limpoza;no sentido om que o enenramo ssão uma
baso importante para a imagom do horom,

,

Limpeza não 8 somonto o único fator basico na vida de ronlização.É possivel
quo na primrira etapada vida nova-ma passagem da casa patorna mra a vida inderon

deito-ra passagem vera q vida do trabalho po campo,haja uma ospócio do

jnovação

nosto dosloixoem.xolação à ordom o, limpozasMas tudo isto só 6 possivel tolorar du
ranto uma ôpoca  מirá o curta.Á modâda quo isto continua por anos, começa a

aborrocsr;n

sor imeômodo.E ontão so cristaliza um; sonsaçãá engam dorasa linpoza

3 a ordom são indonti;*. das com tudo qua havia no passado--casa naterna;vida ci-

-«adihacA suzoira o a imundico «vida, do kibbutz.Nao é do admirar suas consoquncias
o abandono do caminho do realizaçãos
Procisanos introduzir a oducação solro a ordem o a limpoza como princípio
oducativo,o prostar atonçio a 810 om tody a vida do movimanto, prooisamos desenvol
vor q sonsibilidado para osto Sotors

Dovomnôs acostumar nossos oducandos para a atividade 0  אע0 domínio da ordem o'lima
poza om todos os luzaras o sob todgs as condágõos a que,ostarão sujoitos q vidas

Daquoles costumes om

molação à ordom o limpoza sorá dotorminado tambom a relação

fronto ao patrimonio,nos instrumentos do trabalho o ao mptpráaleNão nos roferimos a
uma roâação fronto no patrimônio num sontilo capitaliste...Roforimo-nos no aproço no-

lo natrimônio,polo trabalhp o materiais como valorcs quo foram conseguidos as custas

2

do labuta [ ממ פתגג0 há portanto que desonvolve-los o prosorva-los,

Tambóm nesto torrono nós tropoçamos num fonômeno ostranhotno Movimento em que 6
uma educação dos chaverim naxa trabnlho vara os valores sociais,a cija frento estô cok
100830 0  מסטסתque trabalha e o valor do uma exiação-existo o dosloixo Pela mobília,
Deloa instrumentos do trabalho,polo patr-monio do movimonto,Novamonto a 00188 80 צס1

.

80 somo roação à uma corta relação par» com o patrimônio da sociedado eapitagista,co-

mr oxnrossão do atrovimento da juvontuds o da falta do rroocupação, caractorístioa da
nogta,otoc «Mas tudo ísto não justifica osto fonômono na nossa vidalós krensforrenos

omneda toda nossa educação para o trabalho sondoncoxdamos com %880,7206198(08 doson-

volvor oultura do considoração polo peirimonio,no fyuto do tmbalho do homen 6 nos
instintos do trnbalho.A criação do um meshok nº hitinshut não é possivol som esto
fundamonto nos vostumcs das possoas o na sua forma do vida.

8

b capnoidado o a vontado do trabalhar não são edquiridos através do congelência
16

Crea Dara isso 6 prociso acostumar o indivíduo dosdo sua infanciaNão

nos roiorom.s-a uma fixagão no vida prática om oposição à vida ospiritual.Roforimo-nos
É casgalgndo possoal paro ariar consitõdos o para molhore-las,ohprogar os instrumentos

de trabelho;sabor fazor consortos olornontaros,ote. Esta aptidão é vásica poza absorção

no trabalho ,parxa Aprondorvuma profissão,Dara uma vida crindom.
Não so 9080 confiar tão somonto na intuição do educando, é סצק0516 dosonvolvor cm cada
um a vossibilidndo do sózinho rodor roalízar sous objotos,o consertor as coisas mais
clomentaroso

Parocg que fizomos muito pouco mo movimento para a odusação do nossos chavorim para
um trabalho exindor, pera gerem pessoas quo trabalhem o que encontram 8 satisfação
pessoal vlena no trnhalho.Um dos erros mais gravos da nossa oducação é o foto do nós
tormos dado por astisfeitos somonto pola propaganda ou difusão idoológieca do trabalho
(do um ponto de vista 0011 Como consequencia chogam os chavoxim  ג-17

da do realização carros dos na 186188  סעטספo “Alor do trabalko som sabor roalizar
“ trabalho,som sontir o quo é criação o satisfação.
Tuo 6 do admirar poispsi apos um

curto ospaço do tompo do vida no n$shok,comoça o

traialho a ficar posado para a vida do jovem, sis
enraa idoológica não é suficia to
do nor si, pra olo ultrapossr as dificuldados do adaptação so trabalho e dar
valor nos

dias trabalho fatiganto...Procisamos acroscontar aos valor:s idoológicos que trangiti

mos pm nossa oduoação pera a xoalização,a oxporimontação prática para o trabalho eriador.Mão tonvionsmos com isso aprondor um ofÍcio;no sontido corronto da palavra;mas a
uma ação 81217188 o varinda pera 8 hachshaná de todos,

oidado pratica-trabalho fÍsico o criador.
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