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A Visão do "Shaar Haneguev"
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A história da Moatzá Ezorit Shaar I-Ianeguev é a '
história dos kibutzim que constituem esta região.
Alguns anos antes da fundação do Estado de
Israel, chegaram pioneiros e fundaram os kibutzim
Dorot, Nir Arl] e Ruchama (este, pela segunda vez,
sendo que a primeira foi em 1912). Com OS anos,
juntaram-se Guivim, Erez, Mefalsim, Nachal Hoz, Kfar
Aza, Or Haner e Sror Chail. Sror Hail foi fundado em
abril de 1948, pouco antes de David Sen Gurion declarar
a fundação do Estado de Israel.
O Conselho Municipal da região foi oficializado
em 1960, mas os planos para consolidação de todos
os ishuvim como uma região já tinham se iniciado
alguns anos antes.
A idéia básica era construir uma "república agricola
socialista", inspirada em "Agrindus" - termo sociológico
antigo, onde as raízes da terra e a criatividade inspirada
no trabalho socializado estabeleceriam uma nova ordem
social, um espírito coletivo em busca de novas idéias
para os ramos de produção, onde a criatividade seria
de todos e os resultados desta criatividade naturalmente
dividida entre todos.
O cooperativismo seria a essência. A meta elevar o grau de produção de todos os kibutzim através
de um organismo central para concretizar a melhoria
dos meios de produção para todos os kibutzim juntos.
O kibutz isolado - uma organização social, uma pequena
família. A região, cuidando dos problemas económicos
para todos, seria a "Família" ampliada. Com o decorrer
• dos anos, haveria a união de várias regiões e assim
surgiria a "~epública de Agrindus"!
Um dos principais pensadores deste projeto foi
nosso companheiro Dov Rozenhac, um dos fundadores
de Bror Chail e Prefeito Regional de Sllaar Haneguev
durante os anos 1957-1966.
Um exemplo concreto: a criação das indústrias
regionais de Shaar Haneguev. A parte económica dos
kibutzim ao redor do plantio da alfafa, batata, algodão,
pomar frutífero, criaçãq de aves, etc. - tudo isso seria
industrializado nas indústrias regionais.
Shaar Haneguev foi a primeira região (Moatzá)
do país que tomou este rumo e isto a tornou mais forte
e sólida. Outras regiões tomaram o mesmo rumo,
levando em conta as cqracterísticas, inclusive climáticas,
de cada região.
Em seguida, criou-se a Escola Regional para
crianças de todos os kibutzim de Shaar Haneguev: em
vez de estudar em grupos pequenos, com professoras,
às vezes, improvisadas, em Nir Am e Dorot, se
encontraram todos juntos na Escola Regional. Classe,
classe com professores formados e especializados,
administração adequada e todas as necessidades
educativas recebendo atenção: biblioteca, salão de
esportes, oficinas profissionalizantes e tudo o mais.
Assim comentam líderes de Shaar Haneguev da
época, como o chaver Dov Rozenhac, num simpósio

Regional, realizado junto com líderés
do Movimento Kibutziano. Um
exemplo vivo de como se pensava
antigamente ... quando se pensava - Kibutz!:
- Hoje nós nos reunimos num debate mais amplo
que o costumeiro, junto aos secretários gerais e
diretores económicos dos kibutzim da região, a fim de
podermos incluir mais chaverim (companheiros) no
nosso processo de realização. Nosso intuito é
esclarecer, debater e expressar opiniões sobre nossas
ações, pois há a impressão de que nós, os participantes
ativos das atividades do dia a dia, estamos nos
adiantando demais, de que nossos pensamentos estão
se distanciando das concepções dos chave rim dos
diversos kibutzim da região. Nossa intenção, nesta
reunião da qual participam 50 ou 60 cllaverim, é tentar
levar toda a comunidade kibutziana da região a
participar no curso de nossas realizações, para
podermos dialogar mais constantemente sobre nossos
projetas e realizações.
- A necessidade destes debates surge
basicamente, pois nós, os ativistas da região, estamos
sentindo uma diferença de pensamentos, e por que
não dizer, inclusive diferenças filosóficas entre os
nossos valores de realização com as dos kibutzim da
região. Somos de opinião que a Moatzá, em suas
realizações, projetas e desenvolvimento, constitui-se
num fator muito importante, que ainda não aprendemos
como utilizar. Por diversas vezes, em nossas atividades
económicas, defrontamo-nos com problemas de
aspectos logísticos econõmicos, que se chocavam no
sentido de cooperação regional.
Em continuação, o chaver Dov Rozenhac
pergunta:
- Será este o caminho de nossa realização?
Foi proposto que os líderes não avancem rápido
demais, para não criar distâncias no pensamento,
idéias e realizações destes líderes com suas bases,
ou seja, os chaverim de cada um de nossos kibutzim.
A grave crise económica dos anos 1980 abalou
profundamente os alicerces das indústrias do Shaar
Haneguev. A época mega-inflacionária atingiu todo o
país e não perdoou nem mesmo os kibutzim que
estavam envolvidos em grandes investimentos, com
altos juros, perdendo assim aos poucos sua força e
seu controle.
Nem todos os kibutzim se desmantelaram
economicamente e houve inúmeros que souberam
administrar seus gastos e investimentos e assim
conseguiram ultrapassar os dias difíceis. Infelizmente,
Shaar Haneguev e vários de seus kibutzim se
enquadraram nos que perderam o controle económico ...
• e o resto ainda terá que ser analisado e entendido
com o passar do tempo.
Há que acrescentar a tudo isto a grande mudança
política de maio de 1977, quando o partido Likud,
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Shaar Haneguev- Colégio Universitário Sapir

liderado por Menachem Seguin, assumiu o poder em
Israel. Foram modificados de uma forma extrema os
critérios de apoio aos kibutzim e suas indústrias
regionais e locais.
Por outro lado, a maioria de nossos kibutzim
apesar de serem partícipes das indústrias regionais,
também construíram suas indústrias alternativas locais
e já não se ocupavam exclusivamente de agricultura,
e estavam investindo capital nas suas próprias
indústrias.
Mas o grande e enorme preço - ideologicamente
e "de fato" - talvez o mais agudo, que todos os kibutzim
pagaram durante todos esses anos de desenvolvimento
foi o trabalho assalariado. Não havia outro meio - par~
construir empresas agro-industriais de alto porte
necessitava-se de mão de obra, que não havia em
excesso nos kibutzim. Sendo assim, a cidade de Sderot
e as vizinhanças forneceriam os braços para o trabalho.
Outra possibilidade seria, talvez, não crescer tão
demasiadamente depressa. Limitar-se a pequenos
núcleos de produção (anafim) dentro dos kibutzim. Mas
a ambição e a tese eram a favor de se construir centros
industriais, e não pequenos núcleos.
Não houve outro caminho. A grande discussão
sobre o trabalho assalariado não passou de lado e o
conflito com Sderot (patrão kibutziano e empregados
das vizinhanças) viria a criar feridas que ainda não
foram olvidadas. Pagou-se o preço, construi-se uma
região industrial socializada, quando os sócios básicos
não foram incluídos nos eventuais "lucros e perdas".
Seria um exagero dizer que os kibutzim enriqueceram
- pelo contrário: quando houve a queda, tudo caiu.
Mas o conflito ideológico existiu todo o tempo para
ambos os lados.
A região cresceu - mas o conteúdo enfraqueceu.

E no campo municipal? Aqui também tivemos uma
vivência extraordinária. O companheiro Dov Rozenhac,
possuidor de uma criatividade ímpar, plantou os
alicerces para que a região do Shaar Haneguev se
transformasse, com o correr dos anos, numa peça
complementar de maior importância na vida comunitária
dos kibutzim. Com o passar dos anos, ergueram-se
departamentos especiais que atenderam a todas as
necessidades culturais e educativas dos companheiros.
A Escola Regional, o anfiteatro, os ônibus amarelos,
apoio às atividades específicas em cada kibutz.
Com toda essa base forte e solidificada, abriuse o caminho para novas aspirações e realizações.
Em 1975, foi criada a Michlelet Haneguev (Colégio do
Neguev). Com o seu desenvolvimento, surgiu o Colégio
Universitário Sapir (em nome de Pinchas Sapir). Este
colégio é hoje um dos "cartões postais" da região e
um dos Colégios Universitários mais importantes do
país.
É claro que tudo isso aconteceu graças à visão,
empenho, trabalho de inúmeros chaverim que assim
consolidaram todas estas conquistas. Hoje há
departamentos especializados em cultura, educação,
escolas, esportes, higiene pública, jardinamento,
música, danças, hidroterapia, terceira idade e mais e
mais.
Sror Chail, junto com os demais kibutzim, sempre
se empenhou para o desenvolvimento de Shaar
Haneguev (O Portal do Neguev). Hoje, novas gerações
estão prontas para novas tarefas, novos desafios e
novas realizações. Nem sempre terão em conta o
shituf ezori (a união regional) - de onde tudo começou.
Mas o caminho ficou determinado, a base existe e o
dinamismo do passado será sempre uma fonte para
o desenvolvimento e criação de novos projetos para
Shaar Haneguev e seus kibutzim.
Kibutzim do Shaar Haneguev:

1. Dorat - Fundado em 1941 por olim da Alemanha
2. Nir Am - Fundado em 1943 por olim da Bessarábia
3. Ruchama - Fundado em 1912/ 1944 por olim da
Polônia.
4. Guevim - Fundado em 1947 -Israel
5. Bror Chail- Fundado em 1948 por olim egípcios e
brasileiras
6. Erez - Fundado em 1949 - Israel
7. Mefalsim - Fundado em 1949 por olim da Argentina
8. Kfar Aza - Fundado em 1957 - Israel
9. Nachal Oz - Fundado em 1951 -Israel
10. Or Haner - Fundado em 1957 por olim da América
do Sul
11. Moshav Yachini - Fundado em 1950 por olim do
Curdistão/ PérsiaIYêmen
Citações:
1) Dov Rosenhac
2) Shlomo Lavi
3) Aharan Yadlin
4) Senta Yoseftal
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