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Às
Maskiruiot dos Snifim 8
Kibutz Hachshará Ein Dorot

Prezados chaverim;

Tem esta a finalidade de levar ao conhecimento dos sni-
fim, suas maskiruiot, assofot an e delegados eo II Kinus Artzi, em =

traços gerais, do que tratará o kinus na parto geral do tomário, uma vez que

esto, por mótivos tócnicos da Hanagé ל sômonto ficara pronto dentro do
Poucos dias.

Não tom 8 rosumo A protonsão do sor mais que um simplos
esquoma (pois muitas ,anotaçõos são tolograficgs), quo sorvo para oriontação
primária o ostudo próvio. Ne ronlidado, havora ABLA falhas, o mosmo 80280 in-
troduzidos modificaçõos no tomario, deda n discussão pormenonto o a troca —
do idóias intonsas dos chavorim da Hanag& Artzite

4 maioria dos pontos loyantados no tomério, / foram do —
ou outra manoira abordados MAS discussõos do movimento no Último perio -=
0 portedto torna-so mais faAcil a compreonsao'dos mosmos, sua aprosonta -

dde o discussão o a tomada do 568108650

₪ 8 1 אש 0 11 .- Tratará 08%0 ponto dos problomas ligados dirotamonto a -
situação- gducativa do movimonto o a aprociagño idoologi-
ca nocossaria, apesar do que, dovoria sor tratado com mais
amplidão num Xinus chinuchi precodido de un proparo con-
venionto on sominario oduca ivo. Saimos,no entanto, de -
un periodo que so caa pelas atividaidos e alean -
cos políticos quo ה o prosolitismo numa dirotriz

básica do movimento, e ja estamos após 2 ל de chinuch, que de grando
importância foram, mas cujas resoluçõos acortaidas, ,Sorviramn do ponto alto da
discussão intelectual, sou quo fossom lovadas a Pratica q aplicadas, mosmo =
em sou ambito mais rostrito, A conciôncia do próximo poriodo quo so inicia,
o do qual o trabalho oducativo devo sor uma dirotriz éstos (som sor única).
faz com quo, lovantomos os pontos mais fundamontais nosto kinus do Ichud Ha-
noar Hachalutzi, o quo dovom a do ponto do apoio o oriontação, procuran
do lovar A prática diária, o quo fo bon poudo o movimonto formular toórica-
monto no campo oducativo.

1. Pontos fundamontais

a) DEFINIÇÃO EDUCATIVA .- Nossa oducação política; —
suas finelidados 13 "os principios Ecoa do ל

88 08008080 8 8“formulação idoológica; odueação na
cional o oducação do classos

SAS TDT Via PoFORMAS EDUCATIVAS ,- As ,fornas nocossarias para -
dar no movimento um cárator mais juvonil; nocossi-
dado do estabilização,

ESTROTURAS EDUCATIVAS - O valor: crgagizacional ne -oducagao: «chup kvutzá, schichvá, 0%

720000 00717 ,- A no008910800 da contra=1128080 8 atividados de ehinuch o 4 uniformnisaçãodos programas e nótodos do trabalho, 



II. -MARCOS

a) UILITANCIA - 4 militência intogral nas shchavot maioros;
a militância nas shehavot ,Honoros ; condonação da ativiza

ção (somEmilitância -0da consci

oncia idoológrica; wmbón olomonto auxiliar na fixagao do

chavorim,

E una as E oe
b)PROLETARIZAGAO — Lovêr a prática a dofinigao do posição

toorica, nas divorsas schehavot do movimonto, ospocifica-

monto nas maioros.

e) sTIVIDaDE IDEOLÓGICA - amplá o profunda ospocialmonto nos

grupos maioros do novimonto»

ELEMENTOS EDUCATIVOS

a) Progranas o Publivagdos

b) Uniformo

e) Tzofiut

d) Ivrit

o) Iom Bror Chail

f) Outros olomontos motodológigos

RELAÇÕES EXTERNAS ,= Esto ponto tratnara dos divorsos problomas do atuação
oxtoror do ה 6 sua posição idoológica-politi
ca, fronto aos mosmos. Ocupa Osto ponto lugar impor-

tanto na atuação do movimonto o a aprosontação aqui
do divorsos itons fará son quo o 0 como os antorioros, traco o plano
do ação aña oriontação do movimonto o do sua Hanagá w4Yrtzit no proximo po-
riodo. guns dos pontos aqui lovantado são novos, outros nocossitam
Ratioo ainda outros do uma dofinição clara + formal do quo já do
samont o idoológsico do movimonto, para sor lovados 8 aplicação no dia
o o ostabolocirionto do procosso tático corrospondonto.

1.- Poaloi Sion Hitachdut

a) 4 constituição social o oconônica do Ishuy do Brasil, a nocos-
sidado do sua diforoncinção política; o sionismo c sua vordado
histórica; o movimonto sionista-soeialista dontro do Ishuv do
Brasil. S
Dofinição sionista do Ishuv do Brasil; chalutzianismo o alia,
O sionismo orgrnizado o suas tarofas.

0 Pon¡oi Sion Hitachdut o suas tarofas dontro do Ishuv do Brasil
Nós.dontro do Ishuv do Brasil; nossa posição nosso accitamonto;
movinmonto do venguardr., por ו o movimonto do massas
por. dofinição; unico movimonto juvonil do Ishuv a altura do suns
tarofas - oxprossño logítina.

Nos o o Ponloi Sion Hitachdut; ação conjunta o trabalho conin;
O Grupo Sirkin o suas finalidades.

hs "Vaado Hanoar" do Poaloi Sion o suas tarofas; nossas rolaçõos.

Movimentos o Fodoração Juvonil

Os movimontos juvonis no Brasil, manoira de sor o oxistôncia; 5
inoxistoncia dos movirontos grandostcom oxcossão do nosso 0 0

Hashomor Hatzair; como os oncaranos. 
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b) Os motivos quo lovaram a criaçao do Comito Ceszdonador! a rosponsabi-

lidado poranto o sionismo; utilidado financoira; 010207000

do prosolitismo (para o movimanto).

e) Posição proposta: dissolver o comio 5onador, Motivos: impossibi-
lidado do fórga p ara ompatar nôsto traba goral; inutilidado do or

nismo; concoitunção nova do motodos do tanLodo, A rosponsabilida-

do poranto o sionismo pant 80: 0 movinón to como tal, na modida das -
possibilidados, tratara de incromonta-l0.

.- MOETZET HANOAR,

. . , od ד:רולו
movimonto continuara trabalhando nas atividados do K.K.L., incronon

tando-as;

. A . . e . A +: - e 1 “rr ד 1 .

O kinus dovora docidir sobre oxistoncia ou nao de tal organismo, ו

a) não cumpriu as finalidados para-o qual foi croado; b) foi desautori-

zado polo propio X.X.L,

Posição Poranto o Hashomor Hatzair 

Somos obrigados a colocar este ponto,por dois motivos: a) dovo o movi-

mento nmenizostar sua opinigo om rolação ao H.H. do ponto do vista ido-

ológgico;

- . % . -

à atuação do H.H. no Brasil o ropudio a sua atuação

, - . : , “a

Promissas: a) o comunismo 0 TORÇÃO ; b) o comunismo o o sionismo são opo-

nontos; e) o Mapa: ( ospocialmonto ontro o Hashomor) tom acontuadas ton-
2 + +

doncias comunistas.

/ - 2 A 4 ל
2081080 goral: combator osta tondoncia ú procurar conquistar 8710185 -

olomentos chrlutzianos quo ainda possuo. -

O Hashonor Hatzair no Brasilf movimonto dosporsonalisado; sua atuação
indoconto,dovo-so ropudia-la.

O Cambato: a) idoológico-político (aatravos da Impronsa o outros 0108 0
do oselarecimonto); tático ( não dar-lhes cobortura, não mantor rolaçõos,
nao fazor atividados conjuntas

SOCIALISMO NO BRASIL,

0% a
Dove Gsto Kinus dofinir o quo lho 'permitiu a Voidá2, quanto as "fórgas
sosialistas domocraticsr.no pais", .

0 aa : הוב 2 e
Partido Bocialista drasilciro, sua atuação no pais,

O Movimento mundial'a) nosso movimento mundial; a Hanag8 Elioná; tarofas
9 rosponsabilidados. b) Vandat Fatnuã, comissão do movimonto om Bror =

Chail; suas rolaçõos com o movimento brasiloiro; tarofas o rosponsabili-
dedos mutuas. c) Movimonto sul - ¿moricano: palsos do atuação; nocossi-

dados y intorossos' comuns; nocossidado ou não do un organismo coordonador

ne hmórica Latinas

CHALUIZIUT Enfoixa Osto toma alguns pontos básicos para oriontagño do no-

vimonto e ospocialronto nossa dofiniçad do Kibutz Tnuati o por

conscguinto, do ostatuto quo sorvo ao Moshok "Bror Chail", alón

do rovor nossa posição sôbro hachshara om Moshok Vatik o a APIOVAGRO das nor-
mas quo a rogome O Movimonto discutiu o ostudou por divorsas vôzos, osppeia” -

monto-or sous quadros dirigontos, o papol importanto do Kibutz-Tnuati, sua do-

finição, caractoristicos, noxíúas do conduta, Oto.» levando-o para a totalidado

do movimento na Machane lvoda, ostabolocondo assim as condiçõos para a aprovaE - 



Contribuições dos snifin:
Dovo-so ibolocor as quotas dos chavorim para o ano ontranto o fixar as
quantias

aratici o mo na sua roalisação.
a ) mov ) O A ca

FUTURAS ATIVIDADES DO MOVIMENTO Ea Agui trataromos das lirotrizos orais

basicas para o futuro porícd
atividades divorsas das jachlalot.

Hanaga hrtzit, alom do atividado zorais do movinonto.

 

- Dirotrizos gorais :

a) PROSELITISMO Sua importância; valor politico;
gica.

b) PROLETARISAÇÃO - rodifinição o aplicação.
0( ATIVIDADE EDUCATIVA- a atonção quo so dovo der a ola.
d) ESTUDO IDEOLÓGICO - incronontagas no goral o particular.

Mazkirut :

a) SALICHUT mando como baso S.Paulo que 8070 sor o contro Go
Leño o vida dos chaverim da Hanaga drtzit, sorno
nocossários shlichin para: Rio (e) Pôrto 4legre
(2), Curitiba (1), Bolo Horisonto 0 Rocifo (1),AN Salvador (1).

b) SOCHNUT (LACHON) Nocossidado do 0 chavorim para o jróximo cur-S>, segundo os criterios estabolocidos.

e) OUTROS Contacto intonso com os snifim; fichário do nova=
mento; cobrança do mass chavor o sua rogularisação,

Chinuch :

a) PROGRAMAS Devon ser foitos.- Proposta: comissão de colabora -
ção.constatadoa por chaverim de SPaulo o Rio.b) PUBLICAÇÕES Sôbro problemas do oriontação educativa,
las possibilidados.,

o carator local para shechavot menores;
nacional: para bonin e maapilim- shinin,

e) MACHANOT

onut :

Renovação da rovista "Dror",
Criação da pás sina somanal em português na "Imprensa Israolita",
Manutenção do "Lokot Iodiot”.

Outras publicaçõos idoolôgicas.

Kranot :

a) IhuR HAGUIBORIN dovo sor intonsificado,
5( 100 902 fizar o dia.

hguardanto 09
fot claliot o 01010008 1085

ini5os dos snifim o infomag?308 80020 88 asso-
8 8, bem como a quota lo mass-chavor

Aloi Vohagzshon 1 /

₪Y
E. Bariach

HANAGÁ  ARTZIT 


