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por alguns historiadores. Não obstante, deve-se
ressaltar que os descendentes destes lugares, que
chegaram a Porto Alegre e outras cidades do Brasil,
trouxeram consigo uma ampla bagagem de
conhecimento judaico, assim como valores éticos e
humanos, que muito ajudaram a caracterizar a
coletividade judaica de Porto Alewe.

o INI(:IO
no nROR
NO BRASIL

A coletividade judaica da capital gaúcha também se
beneficiou de imigrantes judeus de origem alemã e
dos sefaradim, que muito contribuíram para caracterizar
uma comunidade positiva, unida e de tradições judaicas.

No pitoresco e bonito lugar Bait Mugan Yam Hatichon
Nordia, juntamente com oS ,chaverim Levy Gur e Dorit
Zamir, estivemos com o intuito de entrevistar os
pioneiros iniciadores do movimento juvenil Dror no
Brasil: o simpático casal Moshe (Mauricio) e Jeny
Kersz.

Ao ser decretado o Estado Novo, em 1937, sentia-se
em Porto Alegre, assim como em todo o Brasil, o clima
da ditadura no país. Conforme relata o chaver Moshe,
somente era permitida a atividade religiosa e cultural.
Eram anos vividos durante a Segunda Guerra Mundial.
As notícias sobre os massacres e atrocidades sofridas
pelos judeus nos campos de concentração nazista
sensibilizavam toda a comunidade judaica. Nesta
atmosfera, mesmo com a proibição de atividades de
cunho político, por iniciativa do chaver Moshe e também
de outros jovens (Samuel Goldfeld, José Halperin,
Jacob Jacobson e Julio Prawer), foi fundado, em
meados do ano 1944, o Círculo Cultural Yavne,
agremiação onde discutiam os problemas potíticos da
época; a problemática e conjuntura histórica do povo
judeu relacionados ao fascismo e antissemilismo; sobre
as inquietudes do ser judeu e do pensamento sionista.
Naturalmente, também debatiam sobre as injustiças
sociais e influências do movimento socialista mundial.

Após um lechaim à base de uma pura caipirinha, o
casal Kersz nos relatou sobre a pré-história e primórdios
do movimento Dror na capital gaúcha.
Na cidade de Porto Alegre, havia uma pequena mas
calorosa comunidade judaica, principalmente de origem
russa e pplonesa. Boa parte desta comunidade
descendia da primeira imigração oficial judaica ao
Brasil, que tivera seu inicio em 1904, na colônia agricola
Philipson, próximo a Santa Maria (R.G. Sul), em terras
adquiridas pela Jewish Colonizalion Association (JCA),
assim como a colônia de Quatro Irmãos, fundada em
1911 perto de Erechim, integradas por imigrantes
oriundos sobretudo da Bessarábia.
A história destas colônias e dos primeiros colonizadores
judeus agrícolas é muito interessante e já foi narrada

1945: fim da guerra e vitória dos aliados. No Brasil
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Jeny Kers z e cllaverim no seminário com Kitron -1946
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marcante para os gaúchos sedentos de fontes
abriu-se a possibilidade da livre expressão pol ítica e,
ideológicas e instrumentos organizacionais e educativos
consequentemente, a formação de entidades judaicas
para poderem posteriormente consolidar as bases de
de cunho político, como a Organização Sionista
um movimento juvenil sério e realizador, orientado aos
Unificada em Porto Alegre (24/11 /1945) e outras
ideais sionistas e
associações. Os jovens
socialistas.
do Círculo Cultural Yavne
De retorno a Porto Alegre,
procuravam identificar-se
com todo o entusiasmo e
ideologicamente,
dedicação, os jovens
formando movimentos
gaúchos, influenciados pelo
juvenis sionistas que
movimento argentino, com
possibilitassem colocar
O fortalecimento da
em prática as ideologias
concepção do mundo e de
e pensamentos de cada
vida de cada chaver,
um. Neste sentido, sob a
organizaram com afinco as
liderança do Moshe,
bases educativas,
alguns dos jovens do
ideológicas e estruturais do
Yavne procuraram uma
primeiro movimento juvenil
associação de base
Oror do Brasil.
sionista socialista com
ideologias semelhantes.
Por informações,
No ano de 1946, após a
entraram em contato com
Segunda Guerra Mundial e
tendo ciência dos horrores
o movimento juvenil Oror
da Argentina, que já
do Holocausto, toda a
existia desde 1934, sob a
...
comunidade e
influência dos imigrantes
Chavenm de Cuntlba e P.Alegre - 1947
especialmente a juventude
europeus integrantes do Poalei Tzion.Oe tanto enviar
judaica, sentia-se unida e sensível à problemática
e receber correspondência, que na época era
judaica de âmbito mundial e desta forma a maioria se
práticamente a única via de comunicação, Moshe,
identificava com o destino do povo judeu e de Israel.
demonstrando uma memória invejável, ainda se recorda
Neste clima de solidariedade judaica e entusiasmo foi
do endereço do snif (sede) do movimento Oror de
relativamente fácil estruturar o movimento juvenil com
B.Aires (Calle Ayacucho 352).
a participação de centenas de jovens em suas fileiras.
Na mesma época, também é justo mencionar, foi
formado o movimento juvenil Betar, sob influência dos
Oficialmente, o movimento Oror em Porto Alegre e no
inúmeros membros revisionistas que viviam em Porto
Brasil surgiu na data 5 de outubro de 1945 (mencionado
Alegre. Lógicamente, não faltavam as inúmeras
inclusive no Google!) , mas Kersz considera que o
verdadeiro Oror com base educativa chalutziana sionista
discussões exaltadas sobre as distintas ideologias dos
socialista, direcionado à aliá a Israel e à vida em kibutz,
dois movimentos juvenis.
iniciou-se após a viagem de cinco jovens convidados
Os movimentos Oror e Betar e posteriormente
a participarem da Moshavá e seminário ideológico no
Hashomer Hatzair e Hanoar Hatzioni, foram tão
início de 1946, na
significativos no seio da
cidade de Córdoba,
juventude judaica, que
atualmente é difícil
Argentina.
Os cinco representantes
encontrar alguma pessoa
que viajaram de trem à
idosa da coletividade
Argentina, via
israelita que não tenha
Uruguaiana, foram
participado de algum dos
Moshe Kersz, Xandel
movimentos juvenis
Maltz, Samuel Goldfeld,
sionistas de Porto Alegre,
Spritzer e Jeny Kersz,
e consequentemente
que na época tinha 16
adquirido uma maior
anos, e a mãe havia
consciência e
solicitado que o Moshe
identificação com os
cuidasse muito bem
valores judaicos e com
dela. (Cuidou tão bem,
Israel.
que passados 62 anos,
até os dias de hoje
Posteriormente, os
estão juntos!)
"Ororistas
gaúchos", em
Em alto mar viajando a Israel- 1950
contato com grupos de
A Moshavá e o seminário ideológico de duas semanas,
jovens de outros estados, também sob a influência do
dirigido pelo então líder carismático do partido Poalei
entusiasmo político da época, foram apoiados e
Tzion e Oror, chaver Moshe Kitron (Kostrinski), foi muito
influenciados a iniciarem atividades do movimento Oror,
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nas cidades do Rio, S.Paulo e Curitiba.

Moshe e Jeny recordam-se do _saudoso chaver Eflaim
Bariach (Z"L) que em 1946 havia chegado a Porto
Alegre junto com o pai, Prof. Boruch Bariach e esposa,
que foi por alguns anos diretor da escola judaica de
Porto Alegre e considerado um professor de grande
capacidade didática.
Moshe, Efraim e outros chave rim consolidaram nos
anos 46/47 as bases organizacionais e educativas de
teor ideológico chalutziano do movimento. Moshe foi
o primeiro mazkir (secretário geral) do movimento
brasileiro e Efraim Bariach, junto a outros chaverim do
Rio de Janeiro e S.Paulo, p~rtici~ou do primeiro grupo
do Machon Lemadrichei Chutz Laaretz em Israel e
posteriormente tornou-se um carismático líder do
movimento Oror no Brasil e já em Israel, mazkir do
movimento Habonim Oror mundial.
Interessante também mencionar que o casal Moshe Jeny e outros três chaverim, em janeiro de 1949, foram
os primeiros participantes da hachshará (estágio) em
Jundiaí, como forma de preparação para a aliá à Israel,
tendo em visla a adaptação à vida coletiva, preparo
físico e contato com a agricultura.
Em 1948, houve muitas discussões entre os líderes
do movimento sobre a necessidade, na época, de
chave rim passarem pela hachshará como etapa préaliá. Os líderes, principalmente de S.Paulo, justificavam
que não era o momento de abrir a hachshará, pois
preferiam antes consolidar as bases do movimento
com a participação da jovem liderança em forma de
dedicação integral, a fim de fortificar ideológica e
numericamente o movimento brasileiro.

.
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No ano de 1950, o casal Kersz, luntamenle com outros
17 chaveril]l, realizou o sonho sionista e fizeram aliá
direto ao Kibutz Mefalsim, que na época era considerado
o kibutz dos chalutzim do Oror da América Latina.
De início houve alguns problemas de adaptação dos
chave rim, e o garin brasileiro, procurando melhorar o
processo de klitá (absorção) havia exigido que antes
de se integrarem ao kibutz em formação, almejavam
passar um período de aprendizagem e adaptação em
kibutz veterano. Assim,sendo, os primeiros chalutzim
passaram um período de hachshará no Kibutz Kinerel.
Posteriormente, juntamente com um novo grupo de
aliá de chaverim do movimento brasileiro que realizaram
a hachshará no Kibutz Afikim e deveriam se integrar
ao Kibutz Mefalsim, por razões de adaptação e de

liderança, a grande maioria dos chaverim preferiram
viver num kibulz com maior identidade "brasileira" e o
destino levou-os a fortificar o Kibutz Bror Chail, fundado
em 1948 por chalutzim do movimento juvenil "Hechalutz"
do Egito.
Moshe, que havia se formado no ~rasil em engenharia
química, iniciou seus serviços na nova indústria química
de defensivos agrícolas Makhteshim Chemical Vl!ork,
na cidade de Beer Sheva, em outubro de 1953. E de
se salientar, que dos anos 70 até meados de 1985,
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Moshe Kersz e chaverim em primeira viagem a Arg~ntina - 1946

Moshe foi O mankal (Oiretor Geral) desta indústria,
considerada na época e atualmente, a maior companhia
genérica do ramo no âmbito mundial.
Jeny Kersz havia abandonado o segundo ano de
medicina em Porto Alegre para concretizar seus ideais
chalutzianos. Com a vivência no kibutz em Israel
(continuaram a viver em Mefalsim), preferiu dedicarse ao ramo de educação e com o passar dos anos
tornou-se a diretora da escola da região Shaar
Haneguev, pertencente à região de inúmeros kibutzim,
inclusive o kibutz Bror Chail (vizinhos de Sderot).
Esta é a história do início do movimento juvenil Oror
no Brasil, oficialmente iniciado no dia 05/1 0/1945 e
também de um exemplo de um chalutzianismo
qualificado que relativamente muito beneficiou o
desenvolvimento do jovem Estado de Israel.

J ayme Zamir (Zimerman)
Secretário Geral do Habonim Oror no Brasil(1956-59). Imigrou a Israel em 1960, radicando·se no Kibutz Bror Chail.
Engenheiro Agronomo, Faculdade de Agricultura de Rechovol. Sheliach da Agencia Judaica para o Movimento Habonlm
Oror no Brasil. panicipou na implementação de projetos agricolas no Nordeste do Brasil(Ceara), auspiciados pelos Ministérios
do Exterior e Agricultura de Israel. Enviado pelo Banco de Israel como Especialista Agrícola no Paraguay em projetos do
Banco Interamericanode Oesenvolvimento(BIO). Representou, durante 14 anos, a empresa Makhteshim·Agan no Brasil
e palses do Mercosul: '.' . • ....:1
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