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É uma grande satisfação para um Boguer participar de um Forum maior como
a Veidá Ulamit, ois acho que aqui poderemos discutir, questionar, e,ten-
tar rêsponder aos anseios que hoje vive a tnuá Brasileira, vendo se esta
transição é particular ou é uma realidade de outros países,

KIBUTZ E CAMINHO DE REALIZAÇÃO

o |
- ALIÁ PARA O KIBUTZ COMO MEIO DE REALIZAÇÃO DA TNUÁ

 

Ao entrar na tnuá o chanich procura uma resposta as suas ansiedades que
são: viver num país da Golâáh ameaçando a continuidade de seu judaismo
ou ir para Israel; uma resposta para a desigualdade sócio-economica na
qual ele vive, sendo este país (Exemplo: Brasil) defensor de uma polí -
tica capitalista.

|

A ideologia de nossa tnuá baseia-se nas idéias sionistas-socialistaspo
portanto se defendemos esse ideal e comcordamos com ele temos como rea-
lização a Aliaque confirma nosso sentimento sionista, e como sabemos que
ט Único marco real de sucialismo em Israel é o Kibutz esta É u nossa rea-

lização máxima,

% - KIBUTZ E A TNUÁ  Para melhor prepararmos os nossos chanichim para uma futura Aliá para
Kibutz, fazemo-los vivenciar certos exemplos de valores existentes no
Kibutz como as Vaadot, Asseifá Klalit, machanot, Kibutz-avoda, igualdade
entre os chanichim, etc.., tudo para que o chanich adquira uma responsa-
bilidade coletiva, valorizando assim a vida no Kibutz (em grupo ),

Um exemplo prético para o que ja foi citado, temos o trabalho da maskirut,
que como no Kibutz é o Órgão responsável pela organização e v bom andamen-
to da Tnuá; também temos a Asseifá Klalit, na qual todos os nossos chave-
rim têm o direito de se expressarem e defenderem suas idéias e direitos
como acontece no Kibutz,

 



E a.

- דאטה MOSTRA O KIBUTZ COMO ELE É OU O KIBUTZ IDEAL?

Israel é um país novo e por isso ocorrem mudanças contínuas em sua

vida; e o kibutz como parte desta sociedade tem que estar sempre

acompanhando o desenvolvimento do país, por isso fica difícil para

nós mostrarmos como é o kibutz acompanhando estas mudanças

tramos então o kibutz ideal.
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הס irmos para Israel a fim de fazer o Shnat-Hachshara podemos vi-

venciar a vida do kibutz no seu dia-a-dia aprendendo assim como

ele é,

POSSIBILIDADE DE ALIAH PARA KIBUTZ/ESTUDO

Hoje em dia na tnua brasileira os bogrim sentem a necessidade, pe-

la propria realidade brasileira, de estudar, e sentem o medo de ao

irem para o kibutz esta vontade seja interrompida, portanto há um

questionamento do que é o melhor; ir para o kibutz ou continuar seus

estudos no Brasil, por isso vejo a importancia da criação de uma

Mizgueret Studantim que possibilitaria os bogrim irem para o kibutz

sem que este interfira em sua vontade de completar seus estudos וי

unindo assim a realização da tnua e a realização pessoal (estudo e

Kibutz ).
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