
₪1-ס40-5/63-043

" Habonim Dror

Bonim-Janeiro

 

 

 

Re
s ןח  



 

-1-

טפטהאטה 11218₪ - א1אסטסה 050 - רנפטבה

(a כטכסש פק פכאז190ףכ 5טהשככ 1460 !םכקסַזַז

6 טזכשפזכפשככ פק סשהגס ג90) .ססכבפכ טזבפזִככ פק (םקכטקזשה

*סֶזהבֶזב סטכטכז(זןטהפ 8 !;כ78

eum(ce ז סטכטפז ןפאזטזנפק SDasus פסגקשפש :טֶז5ַז5ְ<

1 כשט פיפ גפפ :שטד

שחו 4089 1שפ59 פט 501482 4 פככט amb 2 שפטז[ן8ק סשסכ sassg*odnab

שמ 0 פסהקַז;זקטז 4 50 5050זץקהח458 סק סב4טהפפט גסכשככ שטס םהפ ₪

ap שה סטקז1ןץהש aodnabumanbzrpasanb404é 5זץפש שהס ₪

umwanbutasIpanbsogiadsesostTeng“vpinDaswaSOW3ABA 5. כור

a59059590aopesoucotõe4sanbreng שח e“odnab כ Pp1tengשוכ 5 ןטב

0 םצחצפ 3 5ש 5לשהח5 םטטפבב 1INHSOL 1
 

9 טטכזפ - שש טהט| סשהג סט סזחהכפש ןאא

ט
enu,-5שפצבנשנה90724₪

+ טטשכזף 5598 5טכזםסזכשפק] סכק סכפפסכט גכש כבטפשז

5
(3

סשפזטקהק 8 1ב5החק טכז ןטזכספ

41
8- זכו כ4שפש ןץטפאהק NO ג שפט 2ז כט יכט

1 פטכז5 - oodnabO 56 פטחפ .םסגפפג

56VSPiD—IINH5OLךהפב46

באטהכטמא א1אסמ - YNNLLINHOOL - םבזבאטת



1% MACHANE BONIM - TOCHNIT TNUA - JANEIRO

d) interdependencia na satisfacao das necessidades;

” e) interacao - ₪5 membras se comunicam, influenciam ₪

reagem recipracamente;

f) uma habilidade para agir de maneira una (a grupo age

como um tada)

Mas so 1550 nao nos satisfaz. Quanda vamos analisar um

grupo, varias perguntas podem nos acorrer:

a) o que leva os cutros membros do qrupc a agir

“(comportamento individual)

b) conhecemos realmente כ que devemas fazer e os nossos

cobjetivos? (comportamento de grupo)

c) como sao as relacoes do nossa grupo com q exterior *?

tdinamica externa)

Fara analisar um determinado grupo e medir seu grau de

eficiencia e conveniente compara-lo com um grupo idel,

tecrico. Nesse grupo, cada membro sente-se seguro, necessario

e solicitado. Aceita seus companheiros e e aceito por eles.

Os interesses e mativacoes de cada um sao logo aproveitados e

canalizados na consecucao das objetivos escolhidos. De tempo

em tempo, o grupo faz uma avaliacao da seu trabalha, em

termos de seus cbjetivos e dos meios empregados. A lideranca

esta distribuida de forma a nau recair toda a

responsabilidade sobre pessoas. Às escolhas dos objetivos e

dos meios de alcanca-los e feita em bases racionais.

Evidentemente, poucos grupos se adaptam a essa definicao. O

grau de eficiencia do grupo varia desde a perfeicao ate q

caos completo. Fara isso contribui muito o lider. As vezes
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acontece de surgir um lider cam sensibilidade para acertar,

em algumas situacoes, com as salucaoes adequadas. Mas ele

mesmo nac conhece as causas da seu sucesso, e por isso nao

pade transmiti-las. Tambem nao sabe adaptar suas solucces em

situacoes novas. E um inprovisadoar brilhante, mas nao um

lider treinado.

Cada grupo possui caracteristicas proprias, mas algumas

caracteristicas gerais podem ser destacadas. À analise dessas

caracteristicas e fundamental quando se peretende fazer um

diagnastico de cada grupo dado.

A) BASES 197081088 - OD tempo de formacao de um grpo

pode influir de duas maneiras: se um grupo e novo deve ser

dado tempo aus membros de conhecerem os abjetivos do grupa;

se o grupa tem um passada, precisamos investigar se nao tera

desenvalvida certos vicios que prejudicam a execucao

eficiente dos projetos.

E)» PADRÕES DE PARTICIPACAO - Fode ser unilateral, quando

o lider se dirige aa grupo; bilateral quando a um 6131000

entre o lider e o representante do grupo; e muliti-dirEcLonal;

quando todos participam da reuniao. Naa ha um padraa

constante, ele pude mudar no decorrer da mesma reunias. Naa

se diz que uma forma e melhor que cutra. Apenas se sabe que

quanto mais ampla a participacao entre os membros do grupo,

tanto mais prafunda sera o interesse geral,

₪ COMUNICARILIDADE - Representa o grau de compreensaa

mutua entre uqs membros do qrupo. À comunicacao pode ser

verbal e nao verbal. O grupo pade desenvalver uma linguagem

HANHAGA ARTZIT —- HABONIM DROR -— BRASIL
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propria, que as pesscas de fora nao entendam.

= D) CDESAO - E a resitencia 005 18005 86 ligam 5

individuos. Indica o padrao moral, espirito de equipe, forca

de atracao, afinidades e interesses comuns. Os sintomas de

falta de coesao sao as conversas de pares sabre cutros

assuntos, atritos, partidarismos, "panelinhas".

E) ATMOSFERA - 5 qo clima social, impalpavel mas facil de

 

sentir. Sob esse aspecto, pode-se dizer de um agrupa que

apresenta calor, amistosidade, 57586 בכ de conforto,

informabilidade, liberdade e tolerancia, e de qutro pode-se

dizer que apresenta frieza, hostilidade, tensao, formalidade

e restricaua.

F) CODIGO DE ETICA - Os "pode-nao pode” de um grupo,

sugeridos e nau esplicitados, que podem confundir ₪ novato,

referem-se aus assuntos que podem ser discutidos abertamente,

qual a liberdade para externar sentimentos, a permissac para

apartes, etc.

G) FEGULAMENTOS - Esses sau expressos e sua escolha

 

depende da atmosfera, padrao de participacao e 608580. O

grupo deve ter flexibilidade e inventividade para adaptar

seus regulamentos a situacao atual.

H) ESTRUTUEA E ORGANIZAÇÃO — Todo arupa possui uma

estrutura visivel, que define a divisao de trabalha e

preenchimento de funcoes, e outra estrutura invisivel,

constituida de arranjos e combinacoes entre us membros.

1) FADEAO SOCIOMETEICO - Em tudo agrupa cada glemento

seleciauna aqueles membros de quem gosta mais, e aqueles que
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menos lhe agrada. Essas simpatias e antipatias vao influir

quito nas atividades du agrupa, pois esta provada que as

pessoas concordam com aqueles de quem gostam e discordam

daqueles que nau gostam, ainda que expressem a mesma ideia.

J>) ORJETIVOS - Tado grupo tem cbjetivos. Saau de tres

especies: a longa prazo, a curto prazo e imediatos. Os

membros podem se empolgar por eles ou apenas segui-los. Os

objetivos podem ser definidas especificamentes ou apenas

sugeridos.

Fara introduzir a sicha apresentamos q jogo do conceito

de grupo, que vem logo a seguir.

HANHABA ARTZIT — HABONIM עכאסא -
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Este joga consta de uma relacaa de diversos grupamentas

humanas de tados os tipos. Alguns desses grupamentos

constituem-se de grupos e autros nad. Segunda o criterio de

definicao do que vem a ser um grupo alguns o saa ₪ cutr os

nac. Alguns ate sao chamados, as vezes, de "quase grupos”.

Sua funcao e, inicialmente, enumerar de maiacr a menor

esses grupamentos de forma que q menor numero se de הש

agrupamento que for mais caracteristicamente grupo €&,

obviamente o maior numero para aquele que menos for grupo de

acorda, com seus criterios de avaliacaa. E permitido dar

numeros iguais a distintos grupamentos, deixando-os no mesma

nivel quanta a classificau.

6) > NEGROS € ) LEITORES DE PLACAR

€ ) TIME DE FUTEROL 6 (8

c » MEMBROS DE UM MOVIMENTO FEMINISTA

€ ) ALUNOS DE UMA CLASSE

€ ) MORADORES DA FAVELA

6) כ FLATEIA DE UMA PECA TEATRÂL

6) ) MEMBROS DE UM MOVIMENTO JUVENIL

6) כ AMIGOS EM UM EAR

6) » MEMBROS DE UM MOVIMENTO NEGRO

€ » MULHERES

6 כ KVUTZA DO HABONIM DROR

HANHAGA ARTZIT —- HABONIM DROR -— BRASIL
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4 MOVIMENTO JUVENIL OU ORGANIZACAO TOCHNIT II

Em definitivo, uma  organizacaú (esportiva, social,

cultural) e muito menos exigente frente a cada um de seus

membros, sendo ela um proposito em si mesma (as vezes

temporaria cu parcial), contrariamente au Movimento que e

antes de tudo uma base e um meia de acao, de

difusaoímilitancia) e de realizacaa pessoal. Existe um

movimento quando as pesscas conduzidas por um mesma ideal,

decidem levar adiante uma acal comum com à objetivo de

realizar esse ideal. Esta decisas comum implica num alto grau

de independencia e acao. À identificacao com q ideal presume

₪ conhecimento previc de suas ideias tideclagia) e tambem a

vontade de cada um de seus membros (e do movimento na sua

totalidade) de difundir essa 109010013, de encontrar à

caminho e os meios para a sua realizacaa.

Uma organizacao difere de um movimento tanto. em seu

conteudo como em sua forma: uma organizacao e em geral

proposta por alquem para alguem, ela nao exige formacao

ideclogica previa e muita menos uma identificacao total.

Se existem na organizacao condicoes de aceitacao

tcarnes, cota de sacia, etc), elas nao abrangem senaa uma

parte, a mais reduzida, da atividade geral do membro da

organizacao. Ocorre que uma organizacao decide aumentar suas

fileiras (por razoes financeiras cu cutras), mas e raro que

HANHAGA ARTZIT —- HABONIM DROR -— BRASIL
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ela exija dos seus membros o compromisso total que implica em

uma acao ideclogica, seja esta politica, social.

Loga apos ter definida as diferentes caracteristicas de

um movimenta por um lada, e de uma vrganizacao por cutra lado

podemos nos questionar quanto a Tnua hoje em dia: — nossa

movimento e na realidade um movimento ? — E q nosso movimenta

independente? (a nivel ideclogica, educativo e financeiro) -

Fossui uma especificidade claramente definida em relacaa a

cvutros movimenta juvenis sionistas? -— Existe uma formacao

1090100168 581 que permita a cada membra uma identificacao

pessoal e consciente com os objetivos da movimento 7 — E este

sistema educativo e organizacional suficiente para dar lugar

aus membros do movimenta, a partir de um certo nivel, se

identificarem totalmente para poderem assim realizar de forma

pesscal os objetivos & ideias do movimento.

JUDAISMO E JUSTICA SOCIAL TOCHNIT III

Apos a catastrofe da II Guerra Mundial a Assembleia

Geral das Nacoes Unidas, aprovou a declaracao universal dos

direitos humanos, como forma de protesto e como forma de

assegurar a tados os principios aos quais essa declaracao se

prapoe a defender.

Antes, muitos seculos antes, ja determinara q senhor 8

Muises "...e proclamais liberdade em toda a terra, para todos

HANHAGA ARTZIT - HABONIM DROR — BRASIL
=—  



MACHANE EONIM — TOCHNIT TNUA - JANEIRO

os moradores" constituindo-se esse episodic no primeira da

defesa dos direiroas do homem, a liberdade e mais dao que isso,

esta e a maior prova de que na essencia do judaismo, desde 5

seus primardios esta a ideia da justica social.

Poder iamos estender comparacoes desse tipo a tados

episodios da concepcao judaica de vida, registradas em tados

05 escritos sagrados, porem a maior preccupacao e com qa que

nos diz respeito mais diretamente, uu seja, e a aplicacao

desses preceitos pelas judeus av longo desses tempos. À ideia

de religiao judaica-agui entenda-se religiao judaica coma uma

conceprao de vida-naa pode de forma alguma estar separada da

ideia de povo judeu, pois pela fato de termos sida um dia

escravos no Egito e pelo fato deste grupo de pessuas utilizar

as ideias de uma nova concepcao de vida ligada au nome de

religiau, faz vs escravos do Egito um povo, a partir da

momento que ao sair do cativeiro do Egito, viram-se com uma

cultura, uma religiao e numa etapa pusterior um pedaca de

terra comum que conjuntamente fazem deste povo, o povo judeu.

Povo este que existe desde aq principio de sua Rai um

desafio que ₪ ₪ "por que” de sua existencia, pois dele, este

povo surgiu: ₪0 desafio de preservar a liberdade e a justica

social.

O Estado Judaico surgiu coma alicerce de seu povo e suas

concepcoes, porem, a partir da momento que este estado deixou

de existir, o povo e as ideias do judaismo passaram para uma

etapa de luta contra a extincao; pais sem a nacau que foi e

atualmente e a base para a preservacao do judaismo, esta luta

HANHAGA ARTZIT —- HARBONIM DROR - ERASIL
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tornou-se mais dificil.

"a Sem duvida alguma a uniao foi a palavra chave para a

preservacam das valores judaicos na Diaspora e

consequentemente para a preservacao do povoa judeu. Se nau

houvesse uniao q povoa judeu nao existiria mais, tao pouco a

sua filaosafia de vida.

A Emancipacao Judaica porem, nao resolveu o problema do

povo judeu que via-se privada de praticar a sua religiao,

surgindo assim, a ideia de um lar nacional judaica, onde ai

poderiam ser livres sobre tados os ambitos. Essa ideia

inflamou-se da momento em que ₪5 judeus viram-se ameacados

constantemente pela viclencia. Foi o que aconteceu na Eurcpa

Oriental com aos pagrons que desencadearam o processa das

aliot e posteriormente a criacao do ESTADO DE ISRAEL.

E pura ilusao falar que a partir da criacao de um lar

nacional judaico ₪ problema fai resalvido. À alia nao e a

realidade para a maivria da povo judeu e a sombra da

assimilacao e da extincao e algo real na. Galut. Se a

genaocidio do povo judeu ccorre-se a humanidade sofreria uma

perda irreparavel, pois a cultura judaica se extinguiria coma

aconteceu com as varias civilizações.

Com a diaspora o povo judeu espalhou-se pelo mundo

inteiro e como nao poderia deixar de ser as suas ideias forma

espalhadas tambem, porem, nao de imediato.

Numa primeira etapa cos judeus viram-se ameacados pela

assimilacao. Ora por vontade propria, ora forcosamente viviam

em comunidades isuladas. Com a emancipacac judaica as ideias

HANHAGA ARTZIT -— HARONIM DROR - BRASIL
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dv judaisma espalharam-se influenciando definitivamente a

fistoria da humanidade.

BASES IDEOLOGICAS DO MOVIMENTO TOCHNIT IV

Afirmamo-nas coma um movimenta SIONISTA-SOCIALISTA, que

ve nao kKibutz co lugar da realizacao de seus ideais. Somas

sicnistas porque o caminho do reerguimento nacional de nosso

povo nac e apenas a melhar e mais rico coma tambem o unica

caminho que ha a seguir, e cremos que mais cedo ou mais tarde

todo o povo judeu qo seguira. Somos SIONISTAS SOCIALISTAS

porque entrosamoas a ereconstrucac da patria de nosso povo com

as nossas aspiracoes de justica e igualdade sucial. Nossa

realizacao, de vida, e q Kibutz, porque e eletanto a forma

mais perfeita, dentro das imperfeitas possibilidades da

natureza humana, de concretizar nossa aspiracao de construcao

nacional e de justica social, quanto e q melhor e q end util

instrumento no erguimento do estada, quer como criador da

patrimonio da classe, quer como desenvolvedor da riqueza

nacional, quer como forjador da cultura do povo. Tudo isso,

tanto q sicnisme-socialista, coma o kKibutz, sao coisa ja

comprovadas como verdades pela realidade. Somos um movimenta

palitico revolucionario. Somos politicos porque defendemos

uma determinada corganizacas na suciedade e conceprcao de vida.

Neguemos a existencia da mavimento sacial apolitico, porque

HANHAGA ARTZIT - HABONIM DROR - BRASIL
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toda movimenta social defende uma concepcao do mundo e da

cciedade. ב 110530 que existe ac redor de tal movimenta e

consequencia de defender ele o "Status Quo" social existente,

quer total, quer parcialmente. Mas na verdade chama-se isso

ser politico conservador.

Somos politicos revolucionarios pela nossa concepcau e

organizacao da saciedade deve ser ainda construida cu

alcancada, representa a negacao e a transformacao das bases

da sociedade atual.

O nosso primeira campo de atividade e ₪ nosso povo, a

construcao de nossa sociedade em bases sociais avancadas, ₪

dai, ₪ 5001811500 em tado mundo.

Dentre as tendencias de esquerda do mundo, somos um

movimento profundamente especifica, reflexo de um povo em

situacao profundamente especifica. Colccamo-nas entre as

fileiras do socialismo democratico, se bem que isso por si so

pouco diga da carater peculiar de nossa revalucao. Opomas-nos

aa comunismo, naa apenas por sermos um movimenta

intrisicamente nacionalista, mas tambem porque achamos que

nenhuma ideia de progresso social pode ser verdadeira se

baseada na negacas dos proprios ideais, a mentira em nome da

verdade, a cpressaa em nome da liberdade, a marte em nome da

vidas.

Somos um movimenta de vanguarda na comunidade judaica

que vivemas, mas intima e uwrganicamente ligados a essa

coletividade, a ela abertos e dispostos a absorver sempre q

maicr numero possivel de elementos. Somos um mavimento de
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vanguarda mas nao de elite.

= Por isso deve o movimento juvenil apoiar e crientar-se

em direcao ao partido com cuja ideologia se identifique.

Nunca, porem, transfarmar-se em sua juventude crganizada.

A TNUA ONTEM E HOJE TOCHNIT V

Fara essa peula todos madrichim deverao ter qo livro O

KEIBUTZ BROR CHAIL. Dividiremos a historia da Tnua em partes

em cada kvutza devera estudar uma das partes. Portanto e

muito importante que se tenha pelo menos um livro na machane.

TNUA A CAMINHO DO SECULO XXI TOCHNIT VIב

Para essa peula sera dada aos «chanichim as navas

propostas para qo andamento da Tnua nos proximos anos, havendo

assim um debate em torna das novas propostas da ultima

FEGUISHA DE BOGRIM.
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