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PRIMEIRO KINUS ARTZI DA ORGANIZAÇÃO JUVENIL "DRORM
25, 26, 27 e 28 de Julho de 1947 em Pórto Alegre

Delegacóes.-

PORTO ALEGRE - F. Bariach, Rafael Spritzer, Geni Cutin, Mauri-

cio Kersz, Jaime Fishmann, Julio Starosta,Jacob

Jacobson, José Roltmann e Pedro Guss

CURITIBA Manuel Paciornick, Saul Schulmann, Samuel Teig,

Jaime Guelmann e Sonia Zuckermanns,

RIO DE JANEIRO - David Rottermann e Max Resh,

SÃO PAULO Bernardo Cymerynge

LISHKÁ DAROM AMÉNICA - Gueula Chavkin,

COMITÉ CENTRAL POALE SION - Boruch Bariache

CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA UNIFICADA - Samuel Weinere

VISITAS

-

Alberto Castiei (Clube dos Cabiras - Rio)

Josef Neumann  (Kéren Kaiémet - Porto Alegre)
Dr. Marcos Stifelmann (Org. Sion. Unificada - Rio)

Paulo Guershmann (Org. Juv.Sionista Unific,-P.Alegre)

Ke RESOLUÇÕES GERADA

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, envia saudação calorosa ao

heroico' ishuv de Eretz Israel, manifestando sua inteira adesão e

se identificando com a luta valorosa diária, pela concretização de
seus ideais construtivos e realizantes, que visam a estruturação
da patria livre e independente judaica em Eretz Israel,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, faz chegar saudações cordiais
a Vanguarda realizadora do proletariado de Eretz Israel, a Hista -
drut Haovdim, instrumento decisivo e fundamental na construção e
realização do Estado Judeu Socialista,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror envia saudação entusiastica e
inteira solidariedade á Ha ana, milícia obreira combatente do povo
judeu, que realiza atraves da Haapalá, a salvação dos remanescen-
tes de nosso povo na Europa, zelando pela sua rehabilitacão social
e espiritual, incorporando-os 8 ação realizadora e construtiva do
operariado de Eretz Israel, sua luta heroica pela Hitiashvut e In-
dependencia Nacional,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror faz chegar cálida saudação e a
desão à MAPAL, vanguarda do povo Judeu e da classe obreira judia
em seu combate pela libertação social e políticas

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror saúda ao povo paraguaio,em sua
luta contra um regimem tiranico, que envergonha a tradição democrá
tica dos povos livres. e

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, saúda ao movimento Dror na Ar
gentina pelo Ínicio de sua aliá chalutziana e ao Kibutz Gvat em
Eretz Israel, pelo acolhimento do primeiro garin argentino,tornan-
do-se o primeiro ponto de contacto da realidade construtora d e E-
retz Israel e os companheiros sul-americanos,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, saúda aos Kibutzei Hachshará
pertencentes ao nosso movimento, instalados na Argentina e Chile,
primeiros passos para o fortalecimento do movimento cho” utzlano,

B - RESOLUÇÕES SÓBRE POLÍTICA

0 Primeiro Kinus Brasileiro do Dror aceita em princípio, as resolu
ções do 12 Kinus Latino Americano da Organização Dror, realizado 



סבור

Gaia

ו

em julho de 1947 na cidade de Buenos Aires,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, confía que a ONU possibilite a
instalação do povo judeu como nação livre e independente em Eretz
Israel, território que lhe pertence por direitos históricos e deconstrução realizada, e espera que a ONU, resolva o estabelecimento
imediato do Estado Judeu,

Frente a Intensificação da ação política dos setores reacionários E
do movimento sionista, que tratem por todos os meios, chegando até
Os mais baixos e falsos, para difamar o movimento obreiro sionista
e em particular ao partido vanguardeiro - o MAPAI, com a finalidade
de destruir as posicdes economicas e sociais conquistadas pelo ope-
rariado de Eretz Israel, através de melo seculo de luta constante
pela realizacáo de uma ordem social de acórdo com os ideais de uma
sociedade baseada nos princípios de igualdade e cooperação, o 1ºKinus Brasileiro do Dror, faz wu. chamado é juventude judia do Bra-
sil, para que cerro fileiras em torno da idéia do sionismo socialis
ta, nesta etapa final da realização dos ideais renascentistas h e -
bin e UNE.

O Primeiro Kinus Brasileiro dc Drox Peconhoco 2 2400210888
de de ampliar e fortalecer o movimento Sionista Socialista nos pai.ses do cuntinente americano, considerando de urgente necessidade areeducação concientemente judia das massas juvenis e a unificaçãogeral dos movimentos juvenis chalutzianos de orientação sionista so8

Deplorando a cisão produzida no partido obreiro de Eretz Esrael-MA-PAI - e lamentando a repercussão desta divisão sóbre o movimentomundial Dror-Hechalutz Hatzair, o Primeiro Kinus Brasileiro do Dror,torna suas as resoluções do 22 Kinus Argentino do Dror, confirmadaspelo 1º Kinus Latino Americano, que assim estão enunciadas!

" aJ£ Organização DROR manterá o aprofundizará a orientação desuas tarcfas educativas e chalutzianas para. o Kibutz Hameu-chad, expressão máxima da realização sionista socialista emEretz Israel,
Considera tendenciosa e contrária a trajetória do Kibutz Hamouchad a pretensão de fazer distinções entro o caminho chalutziano do mesmo e a idcología intesral sionista 80018118-ta, para o que instrue à Lishcá Mercazit, mantenha o contacto mais estreito possível com a Mazgirut do Kibutz Hameunchad imicamente no reiíurente a Hitiashvut e prática coleti-vista,

;
" p)ri61 á sua ideologia e linha de conduta cristalizada o for-

jada durante os decenios do existéncia do sionismo socialista, a Organização Dror, Segue formando parte integral do movimento POALE SION . ZETRP SIONW (HITACHDUT) organizado emsou ICHUD OLAlIC, seus pariidos é Jávcisudes, e em consequência considera sua central - natural e única - no sentido i-deológico, político e organizacional - ao SecretariadoDROR-HECHALUTZ HATZAIR, reconhecido pelo Ichud Olami,

" 6(0 Kinus saúda com suma satisfação as iniciativas tendentesa unificação total das organizações juvenis adheridas ao 1-chud Olami (DROR, HABONIM, GORDÓNIA, NETZACH, etc.) em umso movimento chalutziano, e recomenda ás diretivas centraisdo Ichud Olami a realização de uma conferência mundial daaJuventudes, com tal objetivo,

" 8(20 mesmo tempo a Organização Dror, solicita d
1 ₪

o SecretariadoDror-Hechalutz Hatzair, a realização de uma Conferência Ge -

|

 



ral do Movimento, prévia á conferência da unificação acima ci

tada.

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, repudia energicamente as atitu-

des irresponsáveis e separatistas dos grupos terroristas do Irgun

zvai Leumí e Banda Stern, cujos atos poem em perigo O desenvolvimen-

to da vida e economia judaica, bem como a construçao progressista 8

humanista do Estado Judeus

C - RESOLUÇÕESSÓBREEDUCAÇÃO
- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, vé a urgente necessidade de 8-

profundizar o conhecimento ideológico de nosso movimento, mui espe -

cialmente na shichvá avodá e, ao mesmo tempo, reconhece a importan-

018 que tem para s nossa organização, 8 realização de trabalhos pra-

ticos pelos companheiros integrantes de tódas as shchavote

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve incluir nos programas e

ducativos da Organização Dror, o motivo chalutziano como base funda-
mental do desenvolvinsato do 320886 mMoOYimoriOs

- O Priinsiro Kinus Brasileiro do Dror ratifica a resolução do 1º Kinus

Latino Americano e a concepção de um movimento político-educativo,cu

jo fim primordial é diricir a juventude judia a realização chalutzia

nas

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve recomendar o estudo do

hebraico, e idish e exige dos asnifim a organização permanente de cur

SOS E

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, considera imprecindivel acentú-
ar o conteúdo judeu de nossa educação mediante a celebração das fes-
tas judias, o estudo e leitura da literatura, cultura 6 história d e
nosso povos

5 - O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve adotar a nova divisão

das shchavot, de acórdo com as decisões do 1º Congresso Latino Ameri
cano e que passarão a ter a seguinte organização: Far

Shichvat Tzofim - 10

1 Bone mus
n Noar 16
4 Avodá 18

a anos

a años

a anos

a anos

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve possibilitar aos snifim
nos quais o movimento não se pode extender dentro dos limites das i-
dades estabelecidas, a trabalhar com grupos de 8 a 10 anos em cara-
ter preparatori0.

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, determina a criação de Vaadot
Hamenahalim nos snifim, afim de orientarem o trabalho educativo nos
diversos setores.

92 » Considerando necessário o contrôle do desenvolvimento educativo, o
Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, determina que os snifim enviem
mensalmente informe sóbre suas atividades, à base dos informe de ma-
nahalim,

102. O Primeiro Kinus Brasileiro, recomenda a Lisheá Mercazit, a confec -
cão e publicação, de programas educativos sistemáticos para tôdas as

shchavote

112- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, recomenda a criação de vaadot
nas diversas shchavot, afim de dar autodireção, para os trabalhos di

+

> 



retivos futuros.
, ua 3

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, considera necessario difundir
y 2 É

os princípios e pratica do cooperativismo por meio da criaçao de

cooperativas de consumo e produçao,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, insiste na criação imediata

nos snifim, de cursos permanentes para Menahalim, Nos locais onde

houver a falta de elementos para manter um curso de Menahalim,o de

vartamento educativo da Lishcá Mercazit, enviará sichot escrita so

bre os assuntos principais e informe sóbre o movimento, acompanha-

dos de bibliografías

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve constituir junto á Li

shcá uma dentral de 010110%0088 com as seguintes funções:

a) Solicitaráa dos snifim os inventários de suas bibliotecas para

coordenar o material existente.

b) Recomendará ás comissóes de bibliotecas os livros a adquirir.

c) Estimulará a criacao de novas bibliotecas e o melhoramento

das existentes.

Considerando a importância de um órgão instrutor para o trabalho e

ducativo, o Primeiro Kinua Brasiiciro do Dror, resolve tornar 0r-

gão oficial do Machiskev Haclinucih

-

ao 0 Monahel1*

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, considerando a necessidade do

desenvolvimento de nosso movimento e a influencia nesse sentido

das moshavot, resolve a criação de duas Moshavot no Brasil,solici-
q ד - A 1 [ e
tando nara as mesmas O aux lio dos companheiros da Lishca Darom A-

merica.

Afim de tratar mals amplamente dos problemas educativos do Brasil,

bem como da cristalização ideológica, resolve o 1º Kinus Brasilei-

ro do Dror, convocar um Kinus Chinuchit Artzi após a próxima mos-

haváo

De acórdo com a prática educativa do movimento, o Primeiro Kinus

Brasileiro do Dror, resolve manter o carater das kvutzot mixtas,

participando de 15 a 20 companheiros,

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror determina a introdução da edu-
- 2 : A

cação escautica e dos desportos nas atividades diarias dos snifime

O Kinus recomenda a realização de competições internas com a parti

cipação de maior número de elementos ou entre as kvutzot, dedican=
do-se sichot especiais sobre o valor do esporte na formação física
dos jovens, bem como o espírito de companheirismo e lealdade q u e
devem reinar em todas as competições esportivas.

O Kinus recomenda a intensificação de Haflagot e Tiulim afim de de
senvolver melhor o espírito de companheirismos +

O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, resolve acatar a nova sauda-
ção de nosso movimento > 210 לפה

Considerando necessária a unificação dos símbolos do movimento, o
Primeiro Kinus Brasilsiro recolvo adorar coro hinos oficials,Natik
va, Techezalma e Di Shvue, cantados em hebraico, al

242 O Kinus resolve que a bandeira da Organização, é de côr vermelha
com o escudo drorista no centro, bordado em dourado +.

25 O Kinus, recomenda á Machleket Haitonut, a publicação de folhetos
contendo canções e diversos jogos

262 - O Kinus, recomenda a criação de córos e circulos dramáticos,

D - RESOLUÇÕES SÓBRE CHALUTZIUT

ÚNICO-O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, aceita em princípio 56688 as
resoluções do 12 Kinus Latino Americano, a respeito de Chalutziut

> 



que assim estão enunciadas:

" 1º - O Primeiro Kinus Latino Americano, constata que nos pai-
ses americanos se desenvolvem e amadurecem os processos e
fatores que fazem necessário o surgimento do chalutzianis
mo num movimento amplo de juventude que corresponde ás ne
cessidades objetivas e disposição subjetiva da geração jo

vem judia da América Latinas

₪0 l
o

- 0 Primeiro Kinus Latino Americano, considera a formacáo ₪
860168108 da Juventude como a etapa fundamental de sua ca
pacitação prévia para a Hagshamá Atzmit e portanto vé n o

fortalecimento e dessenvolvimento das organizações droris=-
tas na América Latina um instrumento básico da difusão do
ideal e prática chalutziana nessas coletividades.

352 - Ao ¿Lado com a aprofundização da educação chalutziana nas

pr:“crias filas do DROR, nosso movimento encabecará e es-

timulará a formação de uma organização geral do Hechalutz,
mediante a cooperação entre os movimentos educativos e es

pecialmente a juventude náo definida ideológicamente.

42 - O Kinus constata com satisfação a fundação da primeiras
hachsharot de nosso movimento na Argentina e Chile e saú-
da 808 companheiros quo estão indicando nos kibutzim!Berl
Katzenelson" e "Ber Borochov" a meta da  autorrealização
bara todos os companheiros do Dror no Continentes.

o t
o

1 £ Secretaria Latino Americana que será creada por 6 8 te
Kinus estimulará a formação de hachsharot do Dror em va-
rios países, que terão na medida do possível caráter con-
tinental, mediante a distribuição de garinim das organiza
ções territoriais entre as hachsharot já existentes.

62 - A 1118 68 Hit¡lashvut dos companheiros do Dror da América
Latina serão orlentados para o Kibutz Hameuchad , coma ten
dência para a criação de um Kibutz próprio em Erotz Isra=
el, possivelmente tomando Por centro ao Kibutz Neot Mor-
dechai.

=E - RESOLUÇÕES SÓBREORGANIZAÇÃO
- Considerando a necessidade de coordenar os trabalhos gerais das or-ganizações territoriais, centralizar e coordenar as publicações, os

programas educativos, a organização de seminários nas cidades e nasmachanot kaitz com a parti cipação de chaverim dos snifim, represen-tar o movimento brasileiro ante ss instâncias sionistas, o PrimeiroKinus Brasileiro do Dror, resolve:

a) - Crear com caráter permanente a Lishcá Mercazit ( Bureau
Central) para 6 Brasil, de Organizacio Juvenil Sionista"Dror"

:b) - Indicar para a séde da mesma a cidade de Pórto Alegre»

- A Lishcá Mercazit estará constituida de quatro membros que terão aa seu cargo os devartamentos seguintes: Secrotaria Geral, EducaçãoCultura e “Divulgação, Guizbarut e Kranot, Integrarão a Li sheá Mer-cazit em caráte3r de membros consultivos os secretários gerais dossnifim, que: não tenham representação ou cargos nos moncionados de-partamentos,

A Lishcá Mercezit representa a Organização ante outras Organizaçõese Instituíções, Controla o trabalho dos snifim, organiza novos “orealiza todo o trabalho rrelacionado com a Organização,

he



4º - São atribuições da4 Mercazits .a) Coordenar 6 orientar as atividades de educação , propaganda ,acaopolítica 68 campanha financeira dos snifim,

b) Manter contacto estreito e permanente com o nosso movimento no
exterior, esvecialmente com Frotz Israel e o Departa ento Lati
no Americano,

£0) Manter fichário com propostas de todos os afiliados dos diver-SETA e ,
2 ,sos snifim; nrovidenciars também o arquivo imediato das fichasE: ל

dos jóvens ja inscritos,

d) Zelar, pelo cumprimento das resoluções do Kinus

Editar um boletim periódico Para todo o Brasil, com a colaboração de todos os snifim do país.
-

+
2 Y

diversas publicações: dos snifim devem ser submetidas à apro
Bureau Central,

-Dlho de coleta e propaganda em prol do Keren
Halessod e ] stadrut, cabendo aos snifim apre

rebalho educativo nos snifim por meios dos"infor=4 .

e relatórios mensais,

Programas para Menahelim,apro
rnecido 06108

Controlar as machanot Kaltz e selecionar os elmentos.

Distribuir o material reccbido de acórdo com o grau de aproveitamento dos snifim,

A Lighká
a Organi
definiti

kazit preparará com brevidade os estatutos que regerã o2 Este projeto 85098 estudado pelo snifim óm seperado evamente aprovado no proximo Kinus Brasileiro,

O Primeiro Kinus Brasileiro, constata a necessidade de que chaverimdo Brasil participem do Curso de Madrichim organisado pelo Departa-mento da Juventude da Organização Sionista Mundial e no Seminárioda Mapai e Dror em Eretz Israel,

O Primeiro Kinus Brasileiro, considerando as necessidade de se estabelecerem novos pontos no Brasil, a intensificação do trabalho e Ointercambio estreito entre os diversos pontos, resolve crear uma Comissão de Shlichut, constituida de Companheiros dos diversos snifim
O Primeiro Kinus Brasiltiro, resolve dirigir-se à Mazqgirut Dror-He-chalutz Hatzair, afim de insistir no seu auxilio contínuo e na Posasibilidade de enviaron 1 Sholiach especials so Depaftamento LatinoAmericano, insistindo no envio de companheiros as Machanót Kaltz.

Ea 8 2 -
ma9º -A.LLshcá Mercazit terá funções exccutivas nos casos nao previstos2 2 5 0nas resoluções presentes, avós uma reunião ou consulta ao plenarioda Lishe a Mercazit,

9. - RESOLUÇÕES SÓBRE IMPRENSA E DIVULGACIO
1º - O Primciro Kinus Brasileiro do Dror constata a urgente nocossidadede publicar diversos matoriais, tanto de caráter cultural como cduscativo e propagandistico, para o maior conhocimento dos afiliados 



TR

do nossos objotivos c ideais, Do acórdo com esta necossidado O Kia

nus recomenda a criação do um Editorial, quo tora a seu cargo a pu
blicação regular o sistomática dos matoriais do propaganda, educa=
tivos e de osclarecimento dos problemas judeus om geral o sionis=

tas em ל

22 - O Primoiro Kinus Brasileiro do Dror, recomenda 808 82121, 8 8 80-

guintos atividades de Itonut:

a) ton circulante ilustrado, confeccionado pelos chaverim d e
uma. kvutzá, baseado nas sichot ministradas, e proforivelmen-
te sóbre um tema determinado»

b) Iton Kir periódico, como expressáo do trabalho do snif e dos

chaverime

c) Boletim de cultura,0 trabalhos litorários infor
mes das vaadot, do nliotsca e cultura, noticias da vi da
cultural em Eretz . notas bibliopráficas, 0%

d) Uma _recompilacáo semestral dos melhores trabalhos das publi»
cações do snif (pontos 8, b, e €), que poderá imprimir=se e
distribuir-se entre os snifim,

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, reconhece a necessidade de e=
xistir uma tribuna para o movimonto no Brasil e recomenda á Lishcê

Mercazit sua confecção,

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, vé a necessidade ¿de editar u=
ma revista para nossas shchavot menores, o qual deverá aparecer 0

quanto antes, afim de dar possibilidade aos companheiros menores, -
de expresar suas idéias e problemas próprioss.

- O Primeiro Kinus Brasileiro do Dror, recomenda a publicação de um
Shiron, onde serão compiladas as canções mais interessantes da Or-
ganizacção, bem como folhetos de jogos,

- O Kinus confere poderes 8 Lishcá Mercazit, afim de em colaboração
com os snifim, organize um plano de trabalho até o próximo kinus.

G. - RESOLUCOES SÓBRE FINANÇAS
 

- O Primciro Kinus Brasileiro do Dror, considerando que o movimento
se desenvolveu e resultando impossível coordenar as tarefas admi =
nistrativas necessárias pa manter o ritmo do crescimento da Orga
nização, deve crear um eparclhamonto organizacional adequado. Para
possibilitar a financiação. de tal aparclhamento se resolver

a) Cada snif se compromete a contribuir para a Lishcá Mercazit,

b) Todo afiliado da Organizacio, contribuirá através de uma quo
ta anual,

o 2 . 2 ;
2º - Ficam estabelecidas as seguintes contribuições para os snifim, até

o mes de dezembro proximos

Pórto Alegre 000
São Paulo 2.500,00
Curitiba 2.000,00
Rio de Janeiro 0000500 


