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Espaços e estruturas Shomricas 

Definição: 

Espacos e estruturas Shomricas são ambientes físicos e não-físicos em que Shomrim * ot são 

capazes de defender os valores, ideologia e práticas do Tnua. 

Como o Movimento Mundial Hashomer Hatzair, acreditamos que os Espaços Shomricos devem 

permitir a criação de relacionamentos fortes, intencionais e genuínos que satisfaçam e 

desenvolvam indivíduos (Tikkun Adam) além do que é possível para eles alcançar por conta 

própria. 

Além disso, os indivíduos que se realizaram através dos Espaços Shomricos podem levar esses 

valores e praticá-los através de suas ações e comportamentos no mundo mais amplo (Tikkun 

Olam). A autonomia da juventude é também um ideal central do espaço Shomrico e deve 

sempre ser enfatizada. 

Prática: 

Os espaços shomricos são mais eficazes quando têm um propósito e objetivos claramente 

definidos que são comumente entendidos pelo coletivo. Embora atividades fundamentais, 

como Peulot, seminários e Machanot, representem as estruturas principais do Kenim, ainda é 

importante continuar a criar novos espaços Shomricos que atendam a outras necessidades do 

Shomrim * ot e da comunidade em geral. Isso permite que o Ken se torne um espaço Shomrico 

mais ativo e holístico. 
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Além disso, há uma relação importante entre espaços Shomricos com base educacional e 

política, e aqueles baseados na intimidade de Kvutza. Os espaços shomricos devem permitir e 

encorajar práticas educativas, ao mesmo tempo que incentivam o diálogo crítico e ajudam a 

formar contraculturas dentro de um espaço seguro onde podemos desconstruir assuntos que 

podem ser tabus na sociedade convencional. Hashomer Hatzair cria espaços democráticos que 

são livres de sexismo, racismo e outras formas de opressão e discriminação para representar 

grupos marginalizados, como gênero ou minorias raciais. 

Como movimento socialista, acreditamos que a progressão e a normalização do capitalismo são 

uma das muitas razões para o crescente sentimento de alienação em nossas sociedades atuais. 

Isso pode ser particularmente visto em nossos sistemas educacionais convencionais, e na 

maneira cada vez mais superficial nos comunicamos e socializamos uns com os outros. Além 

disso, também enfrentamos um grande dilema com a forma como processamos e nos 

adaptamos à crescente presença da tecnologia moderna no cotidiano. 

Cabe a nós decidir se, como e quando utilizar essa tecnologia como ferramenta para a 

implementação de nossa educação e Hagshama. Devemos também determinar como podemos 

combater a influência individualista da tecnologia nos espaços Shomricos. 

Em geral, os espaços e estruturas shomricos no século 21 devem criar um equilíbrio entre a 

adaptação à sociedade moderna, a fim de permanecer relevante, ao mesmo tempo em que 

resistem às crescentes tendências sociais e políticas criando culturas alternativas, de acordo 

com nossos valores e ideologia. 
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Hagshama no século XXI 

  

Definição: 

Hashomer Hatzair reconhece muitas formas de auto-realização através da sua ideologia 

(Hagshama). Acreditamos que é Hagshama o que dá sentido à nossa ideologia e nos leva à 

realização de nossos valores, pilares e Dibrot (mandamentos). Hagshama é o cumprimento 

ativo dos três pilares do sionismo, do socialismo e do judaísmo e é promulgado 

simultaneamente. 

Hagshama é viver um estilo de vida Shomrica, que inclui ações ou processos para a realização 

de nossa ideologia, bem como os objetivos ou propósitos em que nos propomos alcançar. 

Hashomer Hatzair é um movimento coletivo e baseado na comunidade por natureza. Isso 

significa que nossa visão para hagshama é um projeto coletivo; como um movimento para uma 

visão comunal do mundo. Um Shomer * et ainda pode ser um Magshim * a sem grupo ou 

kvutza se eles perseguem Hagshama após seu processo em Hashomer Hatzair, seus projetos 

serão inerentemente coletivos. 

Prática: 

Hagshama pode ser feito dentro ou fora das estruturas da HH. 

O objetivo principal do Hagshama para o Movimento Mundial Hashomer Hatzair é a criação de 

comunidades e / ou estruturas que promovam um estilo de vida Shomrica que reflete nossa 

ideologia, pilares e valores. 

 

Nossa expressão de socialismo nesses espaços deve proporcionar um modo de vida comunal, 

estimular a realização coletiva e auto-realização no mundo que nos rodeia. 
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A Kvutza desempenha particularmente um papel importante nesta estrutura, e representa o 

fundamento da vida comunitária. Em um nível mais amplo, nossas ações socialistas devem 

procurar elevar e apoiar aqueles que são continuamente explorados, oprimidos e 

desumanizados sob nossas estruturas sociais. 

 

O judaísmo, como um dos nossos pilares centrais, é essencial para realizar Hagshama dentro 

dos Espaços Shomricos, pois é uma expressão cultural, histórica e social de nossas identidades 

Shomricas coletivas. Como com todas as ações dentro do movimento, Hagshama deve ser 

guiada por nossos valores judios humanistas que também orientam nossas práticas 

educacionais. Pensamos que devemos olhar para o nosso passado para criar uma prática 

significativa do nosso judaísmo, respeitando também as práticas de outras religiões e o valor da 

humanidade como um todo. 

  

É importante fortalecer e manter conexões com nossas identidades judaicas, com a maior 

comunidade judaica que influencia os pontos de vista de nossas comunidades e valores 

judaicos fundamentais. Valores que são particularmente importantes para Hagshama incluem 

Tikkun Adam, Tikkun Olam e Arvut Adadit (responsabilidade mútua). 

  

Portanto, Hagshama deve significar que shomrim são ativos na sociedade que nos rodeia e 

globalmente se esforçam para melhorar através de ações políticas, justiça social, defesa e luta 

pelos direitos humanos. 

 

Estas formas de Hagshama devem ser desenvolvidas tanto em Israel como em nossas 

comunidades nativas, pois nosso movimento chama esses dois lugares para nossa casa. Em 
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Israel, nosso papel é lutar contra a convivência, avançar a sociedade israelense trabalhando 

dentro dela e sendo Chalutzim (pioneiros) pela PAZ. 

  

Como um movimento sionista com uma visão para um estado judeu, é nossa responsabilidade 

educar sobre Aliah Shomrica para encorajar essas mudanças dentro de nossa própria terra. 

Devemos também educar sobre a autodeterminação de todas as outras pessoas, de acordo 

com a nossa ideologia. 

 

Enquanto isso, em nossas comunidades locais, o objetivo desses Espaços deve ser influenciar 

nossas comunidades em direção à nossa visão do sionismo, tanto dentro das comunidades 

judaicas como externas. Isso deve ser feito aprendendo e compreendendo as complexidades da 

sociedade israelense e do conflito israelo-palestino, para criar fóruns onde pessoas com 

diferentes pontos de vista sobre Israel podem se unir para aprender, discutir, criticar e analisar 

a política e a sociedade israelenses em um maneira produtiva. 

 

Devemos manter as conexões com nossas comunidades Shomricas em todo o mundo para que 

possamos ser um Dugma Ishit (auto-exemplo) para eles e para criar a conexão importante, 

suporte mútuo e troca positiva. Para incentivar a Hagshama, é importante que Kenim em todo 

o mundo entre em contato um com o outro para promover projetos de Hagshama, tanto em 

Israel como nas comunidades locais. 
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Educação para Hagshama 

 

Definição: 

A educação para Hagshama é o processo educacional de nosso movimento que compreende o 

estudo do mundo que nos rodeia, um exame crítico e um diálogo construtivo sobre o mundo 

que gostaríamos de criar de acordo com nossos valores e a ideologia do Hashomer Hatzair 

Movimento Mundial. O processo educacional também deve envolver espaços Shomricos e um 

compromisso forte e claro com nossa ideologia e valores. 

  

A autonomia juvenil da juventude é central neste processo, em que os jovens educam os jovens 

para avaliar o pensamento crítico, o envolvimento social, o ativismo, Dugma Ishit e a realização 

da ideologia do movimento. Através da ideologia e dos valores de Hashomer, o Shomer * et 

está habilitado a cumprir os valores do movimento para ver o melhor de si mesmos. 

 

Este processo educacional deve estar em sincronia em todo o mundo para moldar e fortalecer 

a identidade Shomrica e a formação de Shomrim * ot como agentes mundiais, não apenas se 

referindo a projetos, mas a toda a gama de valores Shomricos, realizados através de Tikkun 

Adam - Tikkun Olam Shomricos. 

 

Prática: 

Para alcançar a excelência educacional, precisamos manter uma ideologia clara, possuir 

racionais educacionais com conteúdos e recursos relevantes que visem atualizar nossa 

ideologia, Tochniot anuais de acordo com a lógica de cada Kvutza, objetivos claros adaptados 

ao nosso Kenim e comunidades locais, e plataformas educacionais para apoiar o nosso 

Madrichim * ot para educar da melhor maneira possível. 
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Como um movimento educacional global, temos vários objetivos unificados baseados em nossa 

ideologia, três pilares, Hagshama, valores, espaços Shomricos, Kvutza, autonomia juvenil e 

ativismo. Um processo educacional global deve estar trabalhando em direção a esses objetivos 

coletivos. No entanto, cada Ken também tem realidades específicas e é por isso que eles podem 

utilizar objetivos globais, mas implementar e educar em direção a esses objetivos de uma 

maneira que seja relevante para eles. 

 

É nossa tarefa estimular o pensamento crítico e agir, estabelecendo um exemplo (Dugma Ishit) 

para o nosso chanichim. 

 

Também precisamos garantir que permanecemos inspirados para podermos inspirar e 

mobilizar os que nos rodeiam. Também é importante que Shomrot * eu mantenham uma forte 

comunicação, conexões pessoais e solidariedade em todo o mundo, a fim de trocar recursos 

ideológicos, práticas educativas e experiências globais entre si. 

 
 


