
Veida 2008 – Kibutz Holit – Hashomer Hatzair Olami 

 

As 10 Dibrot 

 

1.) O/A Shomer/et é um/a homem/mulher verdadeiro/a e permanece (honra) em sua 

guarda. 

2.) O/A Shomer/et é uma parte integral do povo judeu e é fortemente conectado/a ao 

Estado de Israel. Ele/Ela é enraizado/a na sua cultural e é um/a chalutz do nosso 

Judaísmo. 

3.) O/A Shomer/et encontra significado em sua relação com o trabalho e luta para 

criar um mundo onde o labor é uma expressão produtiva da criatividade e liberdade 

humana. 

4.) O/A Shomer/et é politicamente ativo/a e um/a precursor/a na busca de liberdade, 

igualdade, paz e solidariedade. 

5.) O/A Shomer/et é um/a chaver/a comprometido/a que trabalha juntamente aos 

outros, esforça-se para o progresso da sociedade e promove valores Shoméricos. 

6.) O/A Shomer/et ativamente desenvolve e mantém relações que são espontâneas, 

livres e honestas dentro da kvutza e de toda a comunidade Shomérica. Ele/Ela assume 

a responsabilidade de cuidar dos seus chaverim. 

7.) O/A Shomer/et respeita e se importa com a natureza; ele/ela chega a conhecê-la, 

aprende como viver dentro dela e aje de acordo a práticas sustentáveis. 

8.) O/A Shomer/et é corajoso/a, independente, pensa criticamente e toma a iniciativa 

necessária. 

9.) O/A Shomer/et fortalece o seu caráter e aspira a totalidade física, mental e 

espiritual. 

10.) O/A Shomer/et é liderado/a por sua razão e assume total responsabilidade por 

suas ações. Ele/Ela dá o Dugma Ishit. 

 

Os Três Pilares 

 

O Hashomer Hatzair é baseado em três pilares fundamentais: Sionismo, Socialismo e 

Judaísmo. O conceito de Hagshama exige que realizemos nossa ideologia e procuremos 

incluir todos os elementos dessas firmemente estabelecidas crenças porque é a 

combinação única delas que nos faz ser quem somos. Essencial às nossas crenças é que 

nos engajemos em um processo contínuo de reexaminação que responda às mudanças de 

contexto e de meio ambiente.  

Hashomer Hatzair, como um movimento baseado em Tzofiut, acredita que atuar 

responsavelmente em relação ao meio ambiente seja essencial para ser shomer/et. Como 

um movimento Chalutzic, encorajamos a realização da nossa ideologia a ser inovadora e 

revolucionária na natureza. 

 

Sionismo 

 

Definição 

 

O Sionismo do Hashomer Hatzair origina-se da crença de que todas as pessoas têm 

o direito à autodeterminação e que Israel é a expressão da autodeterminação judaica. A 

terra judaica deve ser o porto seguro para todos os judeus e o centro onde a cultura e a 



identidade judaica possam florescer. Nossa visão é criar e manter um equilíbrio autocrítico 

entre uma sociedade judaica socialista e um Estado pluralista, democrático e secular que 

garanta justiça social para todos. 

Nosso Sionismo consiste de uma relação mútua entre Israel e a Diáspora, incluindo 

diálogo e crítica. Como um movimento Sionista, acreditamos que temos uma grande 

responsabilidade em contribuir com o Aliyah, educando nossos Chanichim a fazer uma 

escolha consciente e pessoal sobre isso. 

   

Prática Educacional: 

Hashomer Hatzair educa seus/suas chanichim/ot a ter uma base de conhecimento 

para entender Israel hoje, a sua herança (patrimônio) e a relevância da sua conexão com 

isso. Os programas devem incluir diálogo, que é feito sob um ponto de vista pluralista e 

crítico. 

Nós encorajamos longas estadias e programas em Israel que sejam relevantes para 

a ideologia do movimento. Educamos nossos chanichim sobre o aliyah e os ajudamos em 

um caminho para uma escolha consciente e pessoal sobre seu futuro. 

O/A Shomer/et deve expressar ativamente sua opinião em assuntos relacionados a Israel.  

 

Socialismo 

Definição 

 

O Socialismo do Hashomer Hatzair se baseia na crença de que os humanos são 

seres livres e criativos, que merecem viver em uma sociedade que os permita se 

desenvolver ao seu potencial máximo. Tomamos como valores centrais: igualdade social, 

econômica e política e justiça.  Acreditamos que o Capitalismo e outras forças opressivas 

criem modos de produção fundamentalmente desiguais, exploradores e alienantes que 

geram pobreza, guerra, ignorância, destruição ecológica, falta de liberdade e impedem as 

pessoas de se realizarem em seus potenciais máximos. Vemos o socialismo não apenas 

como uma alternativa a este tipo de sociedade, mas como uma sociedade inteiramente 

nova e revolucionária que pode se sustentar por si própria. 

Visualizamos um mundo de comunidades pequenas e cooperativas, feitas de 

indivíduos e grupos que pratiquem relações espontâneas, livres, igualitárias e íntimas. Nós 

acreditamos que estas comunidades tenham que ter um equilíbrio entre o individual e o 

coletivo- e que o coletivo é, na verdade, a força que libertará o indivíduo. Acreditamos em 

uma sociedade onde as pessoas como um todo possuem a habilidade de controlar suas 

vidas, trabalhar livre e criativamente e participar em uma sociedade igualitária e 

democrática. Vemos o socialismo como uma ferramenta e um modo de vida que permite as 

pessoas viverem vidas verdadeiramente humanas.  

 

Prática Educational: 

O Hashomer Hatzair educa em direção à generosidade e a nos tornarmos seres 

responsáveis, críticos e ativos. Ensinamos os Chanichim a viver de acordo com os valores 

do socialismo humanista, tanto dentro do movimento como fora dele, promovendo o 

tratamento justo das pessoas. Exigimos de nós mesmos que sejamos críticos da sociedade, 

não temendo ser contra o pensamento predominante e, conseqüentemente sustentando 

estas opiniões. Devemos ser socialmente responsáveis em todos os aspectos. Para 

alcançar isto, colocamos ênfase na educação sobre outras culturas, o papel do consumo e 

superconsumo, tanto como no funcionamento da política nacional e global. Para estes fins, 



usamos ferramentas tais como ação comunitária política (Avoda Kehilatit), educação 

através da experiência, trabalho em grupo, símbolos (como a Chulzah e a Kuppah), 

organização em Kvutzot e a formacao dos Chanichim. 

 

Judaísmo 

 

Definição 

 

O Judaísmo do Hashomer Hatzair é baseado na Cultura Judaica e na abordagem 

humanista. Colocamos o indivíduo no centro da nossa visão de mundo judaica. Nossa moral 

deriva primariamente do nosso senso de responsabilidade e respeito à humanidade. 

Acreditamos e praticamos uma forma ativa de judaísmo que encoraja a todos a dar um 

significado pessoal ao seu Judaísmo dentro da comunidade Shomérica.  

Nosso Judaísmo explora a vibrante cultura, tradição, história e legado do povo 

Judeu e nos conecta à nossa herança. Vemos as fontes judaicas como inspiração e abertas 

a interpretação crítica. Nossa abordagem resulta de um entendimento completo do 

Judaísmo e do desenvolvimento de um modo contemporâneo e significativo de expressar o 

nosso Judaísmo. 

  

Prática Educational: 

Damos aos nossos Chanichim a oportunidade de encontrar seu próprio acesso e  

bordagem em direção ao Judaísmo e nos esforçamos para moldar indivíduos confiantes 

que encontraram seu lugar no Judaísmo e se sentem conectados à sua herança cultural. O 

Hashomer Hatzair estende o conhecimento da herança judaica, Literatura judaica clássica e 

moderna e ensina sobre história, cultura e tradições judaicas. As atividades shoméricas se 

encaixam no ciclo judaico de vida, incluindo as tradições.  

Os membros do Hashomer Hatzair irão constantemente revisar e, se necessário, 

renovar as tradições judaicas, segundo a atual filosofia dos Chaverim. Nosso Judaísmo é 

aberto a qualquer pessoa que se sinta parte dos ideais e esteja disposta a participar dele. 

Todo comportamento que não siga os princípios do Judaísmo secular pode ser mantido 

com a condição de não contrariar a organização e o progresso das atividades. 

 

Hagshama 

 

O Hashomer Hatzair vê muitas maneiras de auto-realização. Acreditamos que é o 

Hagshama que dá o sentido à nossa ideologia e nos leva à realização de nossos pilares e 

dibrot e enfatiza a importância de colocá-los em prática. Hagshama é um conceito que 

freqüentemente confunde a distinção entre ferramentas e objetivos. Admitimos que temos 

muito trabalho a fazer para definir o conceito deste termo e que este processo deve ser 

contínuo. 

Este documento é uma lista de exemplos de Hagshama. Não é completo, entretanto, 

o seu próposito é dar uma direção, ser uma fonte de inspiração e fornecer ferramentas: 

Aliya que causa mudanças positivas em toda a sociedade Israelense (individualmente ou 

kvutzati) 

Aliya para trabalhar na comunidade Shomérica, fortalecendo a Tnua Olamit direta ou 

indiretamente. 

Ser um ativista Sionista na Diáspora através de organizações 

Ser um ativista Sionista na Diáspora apoiando iniciativas sociais 



Vida produtiva em uma comunidade Judaica que é aberta a todos 

Preservar e transmitir a cultura e tradição Judaica através da educação, prática e 

aprendizado 

contínuo 

Construir escolas Judaicas Shoméricas suplementares 

Cumprir serviços Shoméricos, escrever liturgia e ministrar Shiurim seculares 

Ser um/a chalutz do desenvolvimento do Judaísmo que cria centros culturais e intelectuais 

dentro das comunidades. 

Seguir um ciclo de vida Judaico em um estilo de vida claramente Shomérico. 

Explorar intencionalmente maneiras alternativas de vida e de viver em conjunto. 

Conduzir uma vida de ativismo político para a liberdade 

Variedade de projetos de justiça social dentro do movimento e com outros 
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Hashomer Hatzair World Movement –  השומר הצעיר בעולם 

 

Argentina  Australia  Austria  Belgium  Beloruss  Brazil  Bulgary  Canada  Chile  France 

Hungary  Italy  Israel  Mexico  Switzerland  Ukraina  U.S.A  Uruguay  Venezuela 

Reorganização da sociedade e seus ideais começando por educação crítica e ativismo a 

nível 

popular. 

Promover a proximidade humana que ajude a criar um ambiente para hagshama ishit 

Estruturas coletivistas de indivíduos socialmente conscientes como kvutzot, Communa, 

Ulban 

Kibbutz, Kibbutz e a reinterpretação da estrutura clássica do Kibbutz 

Educar e Agir para viver de acordo com nossa ideologia 

Criar e viver em comunidades alternativas; Kibbutz, Communa, etc 

Sistema de economia comum (shituf kalkali) 

Ativismo dentro das comunidades da Diáspora, influenciando a sociedade (comunidade e 

mundialmente) 

Kehilat Bogrim: Criar uma rede de comunicação mundial 

Construir/Liderar/Trabalhar em comunidades judaicas alternativas; fornecendo alternativas, 

criando nossas práticas religiosas 

Trabalhar para/ Fortalecer o movimento juvenil 

Síntese entre Tikun Adam e Tikun Olam 

Esforçar-se para o crescimento e aprimoramento pessoal 

Perguntar a si mesmo questões difíceis e procurar as respostas 

Buscar novas experiências 

Realização do Hagshama através de atividade e proximidade dentro da Kvutza 

 


