MI

\

) 0 זד קת

₪
(
(

Movimento Juvenil Chalutziano

(

y
)
9

DROR-HABONIM - BRASIL

זיק

5)>3

= dec

9

1403

HA >

ia -

|5

100-4| 1
|

יק
0

- Coolugo

- סיו

9. VEIDA MRTÉLT,
16 à 18 DE DEZEMBRO DE 1952 |
ו

ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA SOCIALISTA«DROR»|

«dó

TEM Á RÃ CO

NL. VIEDÁ
AIR Y 7 ET
(OUR IN STA RI.

REALIZADO DE

16 À 18 DE DEZEMBRO DE 1959
NO

y

-

“KIBUTZ 7

.

TEMÂRIO

5

ge;

E

,

INTRODUÇÃO AO TEMARIO DA VEID
A ARTZIT

.

ao movimento apresenta-se nesta Veidá após um de seus períodos .
criticos, que em muitos aspectos foi decisivo para nós, pelo que -

conseguimos ultrapassar.

Neste ano e meio que nos separa da 1º Veidá Artzit, eclodiram
dentro do movimento os problemas inerentes à sua situação específica de

movimento vanguardeiro,

atuante nas condições adversas do sionismo Galú

tico de nossos dias e que até emtáo consegulramos, Mm>lhor ou pior, en--

|

frentar. Isto sucedeu,não cremos que por mais ineficiência nossa atual
mas, fundamentalmente pelo acrescimo constante de volume e da intensidade da
pressao e do afastamento da rua judáica, bem como pela adição —

crescente das dificuldades internas não resolvidas basicamente. Na 3º —
Moakzá Artzit intentamos opor-mos à esta situação pela concentração de

nossas melhores e maiores forças em torno de nosso Snif Contralj solvemos muito dos graves problemas internos, mas o foi somente em ambito lo
cal, não tendo fornecido ainda ao movimento nacional uma base ampla e
segura sobre a qual poderia se desenvolver com perspectivas sérias.

Cabe-nos agora por uma análize profunda e cuidadosa,rever nos
sos programas ideológicos e de ação, bucando, com um espírito franco e
honesto, com severa crítica e auto-crítica, aprender das custosas 1%
do passado para traçar caminhos verdadeiros e sólidos para o futuro.

A evolução e a cristalização ideológica chalutziana internas

sevolveu um processo de seleção natural, que, não sendo: compensado pelo
teve o vala
ingresso de novos quadros, levou-nos à perdas sensíveis. Se

interno de uma maior sedimentação humana e de valores internos, signifi

sectário e dum enclausura
ca tambem o perigo permanes 2 de um isolamento
problemas de nossa juventumento em si mesmo, longe da realidade e dos

- sobre os quais
de. Também o enfraquecimento de nossas shchavot maiores

sempre se apoiou - trouxe
ao contrário dos outros,o nosso movimento

um

potencial chaluziano,
depauperamento das menores; 8y obviamente, de nosso
em número e
suficiente
dirigéncia
de
falta
da
espectro
o
criando ainda
autonomamen
movimento
o
orientar
e
conduzir
para
capazes em qualidades,
te, como expressão legítima judia-brasileira,
s, nossos princípios
Contudo nossas concepções e nossos valore
a
cas, continuando o movimento a pe
e nossas crenças, mantiveram-se dinámi
Destas fontes poude tirar suas
servar o seu conteudo e sua vitalidade.

forças para enffentar

s meses
a depressão, tendo já iniciado nos último

reação em face à situação. Largas
anteriores a esta Veidá, uma enérgica
sePaulo e depois levadas à todos os
discussões foram iniciadas emSão
uma. profunda análise, idelógica
de
base
ã
quais,
s
nto,na
movime
tores do
apesar
chalutziano > apresentando já,
e tática, reafirmamos nosso vigor
em muitos camp,
gao
defini
total
nao
ainda
de
€
tempo
de curto espago de

/

as atitudes militantes conse-—
resultados animadores. Estas discugsões, e das diretrizes propostas =

sões .
quentes, 2 as ratificações das conclu so
ações à Moatzá,sao os fundamentos
deleg
pelas
ral
integ
mo
proselitis
ão e orientação
preparaç
1
foram
construir:
4
r
deve
á
Veid
esta
bre os quais
8 positivo, examinar o
sob cuja luz a Veidá deverá, com espírito aberto

e experiências presentes,
se passou, rever, em base às circunstâncias

que
chalutzianas do movimento, atualizm
as posições políticas) educativas e
tragar as base programáticasy e as
para
io,
necessár
onde
o
do e renovando,
proximo período, mas com visão
um
!
omente
s
ão
n
a
par
açãao,
1 s de
1 etrize
dir
a existência criadora
ando dar ao movimento 'o plano dum
mai
0 s alta procur
\
4
יצ
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de longo alcance,no nivel maduro a que chegamos em nossa 1º Veidá Artzit
Dia ee Veidá examinar todos os pontos de impoptância prin

torna, pela amplidão e complexidade dos
o que acremos
movimento,
temo. Sy) aparentemente
dispersa.
porém que na realidade ela é concentrada e una, porque trata somente dos assuntos de tase do movimento
cabendo à Veidá o saber distinguir o fundamental do detalhe.
:
hs

Propomo-la assim igualmente pelo fato de que tem tambem a fun-

ção de determinar a unificação  מסס0 81206200

Macabi Hatzair: à delega

ção ao Ichud, aqui eleita deve a Veidá indicar pensamentos claros e defi
nidos dos fundamentos do movimento, para que possa preserva-los transmitindo-os ao novo movimento,
Esta unificação, se no ambito nacional, politicamente represen
ta pouco, ideologicamente e no ambito mundial

é uma conquista valorosa.

Ideologicamente significa maior unidade operária sionista soda
lista: a unificação do movimento juvenil chalutziano, definido semelhante

mente eupolítica e que a separação das formas colonizadoras dividia

pre.

aliza assim uma permaneñte pretenção nossa, e confirma a certeza de nos=
sas posições quanto à união kibutziana,obreira e juvenil. Politicamente
cria um movimento de estruturação mundial mabór e mais forte atingindo
outros paises, engrandecendo sua ação.
Traz consigo sem dúvida,a ajustação e diluição ideológica que
do
a vida
oferece grave dano: porém estamos firmemente convictos de que

a afir
Ichud Hanoar Hachalutzi, sua evolução como môvimento Kivre, trará
mação do que for verdadeiro, tornando-o coeso

9896
Para encerrar precisamos ressaltar que esta 781688
na Hagshmá Atzmit ,
for ocasião da entrada definitiva de nossos chaverim
o brasileiros.
em BRUR=CHAIL , para a construção do 1º Mifal do moviment
em nosso trabalho,
Este ato deve para hós servir de inspiração e estímulo
nosso,de nossas ideias,
por ser a concretização, em um lugar específico
ão e seu instrumento
onde o movimento encontrará o seu local de realizaç

mais grande de
de luta e construção revolucionária. E a manifestação
de um grupo, e que exige correspondente continuidade.

HANAGA ARTZIT

EIN

DOROT, 16 de dezembro de 1952

fé

ORGANIZAÇÃO
e

E

Baseando-se,

DA

VW Bol DIA

na organização de nossos Congressos passados,

que

se mostraram bastante eficientes, organizou a Hanagá Artzit a seguinte
ordem do dias

a) ORDEM DO DIA
Dia 16 -

14 horas

Sessão Preparatória:

Recepção dos mandatos pela Hanagá
Aprovação do Regulamento Internos

Ratificação da Ordem do Dia.
Eleição da mesa da Veidá
Eleição das comissões.

Dia 17 -

8 horas

Tema: Ichud

A unificação com o Gordonia
Plataforma ideológica

Organização e Estatutos

Veidá Olamit

ו

Relator: E. Bariach

14 horas

Temas Chinuch
Relator: Zigue Frisel

16 horas

Temas Chalutziut

20 horas

Tema: Relações Externas

Relator: Nachman 1

Relator: Markin Tuder

Dia 18 -

8 horas

Tema: Diretrizes Futuras

Relator: Nuchem H. Fassa

14 horas

Trabalho de Comissões.

17 horas

Sessão Plenária:
Leitura e cooperação das resolugões

Eleição da Delegação à Veidá . de
Ichud.

Encerranento

Page 6

b) ORGANIZAÇÃO INTERNA - Participarão da Veidá, segundo os Estatutos, oficilamente representados:

a) Os delegados dos snifim, à razão de um delegado por

20 chaverim ou fração maior que treze, segundo o pa
gamento do mass-chaver
b) Os delegados do Kibutz Hachshará "Ein Dorot", á razao de un delegado por 4 (quatro) chaverin,
c) A Hanagá Artzit

d) O comitê Central do Poalei Sion-Hitachdut

e) Os chaverin G. Mincov e Chain Yaski, shlichim do 1chud Olami e do Ichud Hanoar Hachalutzi.

c) REGULAMENTO INTERNO -

DasSessõoes:,.

A Veidá considera-se en sessão

permanente ate“esgotar O

temario,

ã de 2/3
Conssidera-se em quorum o plenario, com a presanç
os ausentes se
delegad
os
devendo
os,
delegad
m
chaveri
dos
justificar à mesa.
movimento,
Sao publicas as sessoes para os chaverim do
incluidos
itens
os
te
somen
ês
Serao considerados nas sesso
alterada pelo voto de
no temario, cuja ordem podera“ser

2/3 dos delegados da1

ida pelo Hanaga'Artzit,
A sessad preparatoria sera“dirig
primeira sessao regular
“na
Veida
da
ao
assunindo a direç
e eleito.
ament
devid
diua
do plenario, o Presi

(ai
dirigente da Veida “dez um Presidente
Do Presidium: - Constara'a mesa
Vice-presidentes e dois Secreta—
rotor de debates), dois
rios.

:
de cinco (5) comiss0esy 8 saber
Das Comisso8si- A Veida” constará
LUÇÕES, constituida por
a) COMISSÃO PERMANENTE E DE RESO
snif, um do Kibutz e
cada
de
sete (7) delegados, um
gações.

s respectivas dele
un da Hanagá, indicados pela
s das
ao plenário os elemento
or
prop
ão:
funç
sua
Será
trobalhos das comissões;
os
ntar
orie
s,
ssõe
comi
demais
no plenário, na falta de
discutir assuntos surgidos
denar e redigir as resolucoor
tes;
conissões competen
a

chaverim á Comissão Mixt
ções; indicar os nomes dos do
Ichud.

á
Dror-Gordonia para à Veid

PLATAFORMA, constituida de
p) COMISSÃO DE UNIFICAÇÃO E
Estudar a plataforma

ao:
10 delegados. Será sua funç
do novo movimento e os es
ideológica; a organização
ção da Veidá Olanit e de
tatutos; propor ₪ ratifica
suas resoluções.

, constituida por dez
c) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS
delegados»

ida por dez delegados.
a) comissão DE CHINUCH , constitu

ituida por dez delegados.
e) COMISSÃO DE CHALUTZIUT, const
.

Das

Palavras

E
e Votos :-

ו

a) Tem

á Veidá.
aireito a voto todo chaver delegado
-

e
2
individualmente e nao por
p) Os votos serao contados
delegações.

,con excessão do Presidente
c) A Mêsa votará regularmente
e, em caráter decisivo.
empat
de
caso
em
votará
que só

PER. 1
Ae
)Ne
isso
idirá em instância
j
8
ה
 "שse decidirá,
final, por votos,
¡cando entretanto factivel o despacho de minoria ao ple
nário, á critério da mesma,
e

-

4

.

.

ON
.
ees
a
) As resoluçõ
em
plenário
serão tomadas por maioria sil
ples de votos.

0 Terao direito á palavra todos os delegados é Veidá, per

mitindo-se-lhes falar no máximo 10 minutos cor direito.

de prorrogação de 5 minutos a critério da mesa, quando

intervenham pela primeira vez, e 5 minutos nas interven
goes seguintes. Excluem-se desta limitação os relatores

_ de temas e informantes dos snifin, ajustando-se ao regu

” lamente anterior nas intervengoes seguintes.
da palavra,
g) Chaverin não delegados, só poderão fazer uso
no plenário, com prévio azsentimento da mesa.

Das Moções 1-

conCom exclusao das moções resolutivas e declaratórias,
duas es siderar-se-ao, para regulamentação dos debates;
pécies de moçoes:

ada a expo =
a) MOÇÕES PREVIAS - interrompem o debate, termin votadas de
ser
do orador em uso da palavra e devem
sição
e um contra, se
imediato, depois de falar um orador pró
s e tem por efeie
os houver, com prazo máximo de 5 minuto

são; b) pedir que pastos a) modificar a ordem da discus

se o assunto a estudo de uma comissão.

pb) MOÇÕES DE ORDEM

o
- encerram a Jista de oradores e dão

esclarecido,
assunto por suficientemente

com procedimen-

to igual ao anterior.

to, deda Hanagá e dos snifim, por.-eseri
Dos RELATÓRIOS:- Os relatórios
ição sobre o realizado
expos
ta
sucin
duma
ar
const
verão
cações, educação, com um
no terreno de finanças, publi
elementos, kranot, chalude
o
númer
ot,
esquema das lvutz
comentário geral. E de
um
e
icas
polit
tziut, atividades
sejam datilografa órios
relat
os
46068 conveniência que
de serem distri
afim
s,
cópia
dos em número suficiente de

da apresentação oral
buidos aos delegados por ocasião
rá oralmente an-

-

cada snif, pode
ãos mesmos. O relator de
lo em mais detalhes «ntás
come
e
o
tóri
pliar o rela

ea

INFORME

DA

HANAGA

Este
a

época

que

val

é

ARTZIT

o maior
desde

a

Á

II

e
odo
peri
l.a

de

VEIDA

tiv
es
atividad

veidá art

+ t

(jun ho

d uma, Hanag
o
ás
de

19 ה

que

até

abrang

c

Estatutáriamente, deveria a Hanagá convocar um Kinus normal

:

artzit); no
em julho do presente ano (conforme resolução da 3.a moatzá
entanto, por motivos obejtivos, que explanou em sua consulta epistolar
Nacional mais
& Moatzá, £ê-lo agora, através da convocação do Congresso
amplo.

taram seu
Enfrentou esta Hanagá, obstáculos sérios que dificul

de. São êless:
trabalho e mesmo prejudicando sériamente a ativida
nte, produto da não
consta
a) Uma ação nem sempre conjunta ou mesmo
ento e de ação, que poristo
pensam
de
e
unidad
com
equipe
duma
existência
ação precisa, uniforme e pornão poude imprimir ao movimento uma orient
|
cida,
tabele
pré-os
icação
manente, dentro duma planif
,
.
p) As trocas dos chaverim da Hanagá
das machlakot.
c) O trabalho não coordenado e falho

eira.
d) A precarissima situação financ
e entraves, poude a Hanagá fazer
culos
obstá
s
deste
r
Mas, apesa

s see orientar o movimento nos vário
-se sentir nas diversas shlichuiot problemas externos e mais complexos.
aos
tores, quer nos mais internos,
sériamente
sua solução vacilante, foram
de
r
apesa
emas,
probl
dos
fize
Muitos
to, os diversos entraves entan
No
os.
ionad
soluc
nte
e verdadeirame
m condicionados ás circunsfosse
lhos
traba
os
e
ões
ram com que as soluç
deficiente 6 1 מEn verdade, foi o trabalho
tâncias ou sua existência.
s que assumiu para o
dade
bili
onsa
resp
das
pesa
suficiente, em relação ás
período que passou.
iniciou a
que mesmo reconhecemos,
as
Apesar das falhas, porém,

que tem séri
um novo grupo de dirigência,
próxi
Hanagá Artzit 8 cristalizar
e ao movimento, em seus
firm
ão
ntaç
orie
uma
idades de dar

possibil
mos passos.

1.

a) COORDENAÇÃO .—

MAZKIRUT E SCAN MAZKTRUT

a nação dos diversos departenu
Quase não houve coordeças
aos motivos já antes

mentos da Hanagá, gra
de
, pequeno foi o número
merados, e por outro lado
uch e
As machlakot de Chin
nto
ime
mov
do
o Nacional
neces—
reuniões do Diretóri
snifim dos materiais
básicamente suprir os
tacto com os di
con
o
o
Itonut, que deveriam
mesm
E
o.
na devida proporçã
esmoreci
sários não o fizeram
descontinuidade e

sse pola
país, caracterizou
fizeram os sni versos pontos no
gá, não menos o
Hana
a
ou
falh
jado
esse
por
lemas relacioSi,
prob
o.
os
ment
or € discutir

informar, prop
fim, que deixaram de eira devida.
man
nã
o,
sig
nados con

o
80y pela centralizaçã

amziot caracterizav
Nossas Hanagot Art

Pig. 9
- interna
dos snifin e da vida do movie externa
5
:
é
A 0
mudando no
mento
 וportodo —  כde não o querer, e sómente

num simples órgão de coordena

a Hanagá
5
ransformo
1
REA ad
2
E
q u-se
fest
a ou se lhe oferecia opor
ção,1 que se mani
E ava uando era s olicitad
tunidade para tal.

Devemos dividir em dois períodos, a atividade shli

b) SELICHUIOT .6

:

 הtomando como marco a 3.a Moatzá Artzit.
Ambos os períodos caracterizaram-se por shlichuiot

1 9 fixação dos snifim, além da diretriz geral, de ampliação
vés do proselitismo e trabalho profundo no sentido educacional e

chalutziano.
ee de regra, estas shlichuiot trouxeram resultados benéficos,
e
em E irmassem novamente a verdade, de que shlichuiot curtas não
ou
necessáriamente são úteis; o mesmo se dando, com shlichuiot isoladas
de períodos remotos.

0ע18 3.2 Moatzá Artzit, de 806260 com o enunciado, resolveu 2

eae

consar una equipe de shlichut, cuja base de atividade seria 8ã0 Paulo,

₪0tituida pelos chaverim: Nuchen, Paulo, Markin e Zigue. Por diversos

o trabalho.
tivos, já expostos, o grupo nao efetuou completamente
que atuaram:
m
chaveri
os
foram
s
diverso
No Rio de Janeiro,
Zigue Friesel, Américo e
Marjam Genauer, Nuchem Fassa, Efraim Bariach,
e Aron Thalenberg. De
Sônia Pluht, Markin Tuder, 280 Shnaider, Léa
chaverim Marjam Ge verdade, foram shlichuiot longas, sómente as dos
com

com excessão da do
nauer e Aron Thalenberg e menores dos demais,
orientação geral, sem
sua
por
rizou
caracte
se
que
,
o E. Bariach

panheir
do snif.
participação nos trabalhos mais especificos
longas, as dos chaverim
uiot
shlich
Pôrto Alegre, recebeu duas
menor do chaver Zigue Friesel.
duma
além
er,
Shnaid
Arão
-e
Zitman
Idel
Américo e Sônia Pluht e
Visitaramn Curitiba, os companheiros
Al
Arao Shnaider.
grande dívida shlichutiva,
Com Belo Horizonte contraimos uma
das quáis tinha necess,
longa
t
chuio
pois não recebeu o snif, as -shli
huiot
diversas épocas, realizando shlic
en
snif,
no
eram
Estiv
e.
sidad
e
or, Markin Tuder, David Perlov
Spect
el
Imanu
os:
nheir
compa
curtas os
Mira Weingeld.
não
, apesar de em muitos casos
Podesse dizer que as shlichuiot
que delas se esperavas
o
m
crea
ios,
fatór
satis
terem alcançado resultados
de impulso para o
s snifim e sim um centro
não um anjo de salvação parao
e métodos.

de idéias
trabalho e de transmissão

algumas
ciadas, foram realizadas
Alén das shlichuiot já enun
Nunho
Erechim e Quatro Irmáaosz
tas,
Pelo
en
Idol
r:
específicas, a sabe
Rio de Janeiro, com a fi
o
para
en
Nuch
e
tiba
para Porto Alegre € Curi
es de trabalho para o
moatzá sóbre as diretriz
nalidade de consultar a
e da discussão à —
onal
Naci
o
tóri
Dire
ão do
movimento e a reestruturaç

ação.
deológica e tática da situ

novamente concluir,
mo período fazemenos
As shlichuiot do últi
, que possam efe
chut
shli
es
constituição de equipes de
rrupto.
pela necessidad e da
período longo e ininte

por um
tuar ampla ação,

c) GARINIM DE SNIF +.-

inclusão no movimen
A Veidá anterior acoitou dey snif criados, como
garinim

to dos diversos
, Sorocaba (SP) e núJuiz de Fora e Campos (RJ)
a categoria de

além de reconhecer
Rio Grande (ROS),
cleos em Pelotas €
os.
Sant
e
i
eró
como Nit
Garinim, dos pontos
e a orientação
pouca foi a atividade
Por diversos motivos,
l desaparecimento dos

os, que culminou no tota
, Niterói
em relação a esses pont
a de alguns resticios em Sorocaba
dois primeiros 6 8 existênci

7

e Santos.

Pág.
p

nos

,

10

Os
garini
1
1
na
nim de snif,
que estavam sob o cuidado
dos snifim mais
por êstes abandonados, não se preocupando as instâncias

correspondentes con a sua existência,

a) A
ARTZIT.-

Duas reestruturações básicas sofreu a Hanagá

Artzit neste período, com o afastamento da militáncia do chaver Henri Mau, mazkir de chi nuch e a retirada do movimento por motivos i8601681008 do chaver Paulo Singer, além da aliá dos companheiros Samuel Karabtchevsky e Aron Thalenberg. Três cha
verin, foram incluidos na Hanagá, por necessidades de reestruturação,

sem ter sido eleitos na última veidá. Foram êles: Aron Thalenberg

Erwin Semmel e Nachman Falbel.

às reestruturações foram levadas ao conhecimento da Moatzá
assim cons
a o e shlichut especial, estando a Hanagá atualmente

ituida:

Mazkir Rashi
Sgan Mazkir
Chinuch
Chalutziut
Itonut

é

- Nuchem É. Fassa
- Efraim Bariach
- Sigue Friesel
- Erwin Senmel
-

E

Nachman Falbel

- Markin Tuder
Kranot
Chaver Hakibutz- Beraly Rosenblatt

e) CONTACTO COM

criouAfim de aproximar os dois movimentos,

O GORDONIA . —

a, da qual,
-se a Comissão Mixta Dror-Gordoni
parte os chaveem sua primeira fase fizeram

ima :
rim: Paulo, Nuchem e Bariach e naúlt

uma função sincopada,
Nuchem, Zigue e Erwin. Teve a Conissão Mixta
continuitécni cos impediram que agisse com
pois diversos impecilhos

to, conseguiu-se aproximar os
dade de atividade e produção. No entan
as comuns. À Comissáo Mixta,
taref
as
algum
e realizar

dois movimentos
cuo,
por un trabalho bastante profi
en sua fase atual, caraterizou-se
«
veidá de ichud dos dois movimentos
a
rando
prepa
e
ando
bilit
possi

£) FINANÇAS

.-

história
Foi êste o período mais dificil na
situa-

e á sua
do movimento, no que se refer
exagerada esta a =
é
não
E
,
ceira
finan
ção
déficits oca
dos, caracterizavam-se pelos
firmativa. Os outros perío
tenpo devi
seu
em
s
quota
das
cunprimanto
sioneis, causados pelo não
numa época próxima.
ados
sald
quasi
ou
do, mas saldados
en estado
Wyia crucis" financeira
Iniciou esta Hanagé sua
r tantesy: mas dispendiosasy)
impo
ões.
izaç
real
s
una
deficitário, após alg
americana, e 22 Kinus
Artzit, à II veidá sul
como forama I.a Veidá
iu na mesma, situação
segu
pros
E
o Territorial.
Chinuchi e o Seminári
alguns snifim e am de
rio
estado deficité
dificil, aumentada pelo
Oudin—-WMasshimim, a
de
z, ₪ Machané Central
pliado nas machanot kait
a

can
a 2.4 Moatzá Sul-Imert
3.2 Moatzá Artzit e

anças do movimen=
ntava O estado de fin
De um lado, se aprese
além de suas neces,
iú,
Artz
agá
Han
ficamente da sua
compromissos.
seus
to nacional e especi
e
fim
sni
€ do outro, o dos
finanças O estado
as
u
sidades imediatas bro
ili
equ

que em muito des
preciso afirmar, porêm, de alguns <ricime
deficitário
grandemente

Guisbarut
s da criação da
à situação, atravé
e assim
snif
do
Tentou-se debelar
lar as finanças

Re =

coordenar € contro
Central, que dev.ria anceiro.
fin
solver o problema
da  גוCentral,
A planificação

previa desde logos
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a

i

asas externa nos snifim.

RR em combinação com o Kéren Hahitiashyut.

, aisa de instáncias sionistas.

acionamento e racionalização dos gastos.

ב
 הpelea
א
E
gas
foi o rosultado
o fez, y foi
dividas
que sesuosi
cobrir
naqueles
para
e]
utilizado
o uesno
por outros motivos não se
que
ampla,
campanha
Sua
é
Quanto
Eoo:
contribuição das instancias, pudemos receber certa
ה
de Janeiro e da Fesaco Organização da Pioneira Judiano Rio.
deraçao Juvenil a quota respectiva da Sochnut. . O ponto d, foi salvo
algumas excessõoes seguido quasi é riscas

ss

E preciso, no entao ressaltar, que grande parte das dividas

surgidas sao originadas ainda do deficit do shituf nos snifim e do envio dos madrichim para o Curso da Sochnut.
Os motivos da ineficacia da Guisabarut central:

/ Nao possibilidade de controlar diretamente os snifin.

Não cumprimento das quotas, estabelecidas pela 3.a
Moatzá Artzit.
c) Não realização do plano financeiro previsto.
e
à) O constante contrair de novos empréstimos bancários
a particulares.
\ Apesar de tudo, poúde a Guisbarut Central mover grande soma
é
épocas
de dinheiro; cobrindo assim algumas dividas e mesmo chegando numa
de quasi igualdade entre a receita e a despeza.
grande parte das
Podemos afirmar, e com tôda segurança, que
b)

falhas da Hanagá Artzit,

as
fora das diretamente inerentes aos problem

o. E ao contfário, tambén
especificos, foram causadas por esta situaçã
bilidade de saldar su
impossi
a
e
snifin
dos
o
situaçã
a
que
é,
verdade
as quotas, influiran.
o balancete economiInformaremos diretamente á Veidá sôbre
ado quando da ela termin
ser
pôude
co, que por motivos técnicos, não
boração do temário.
r de base, para estabeOs erros passados, têm que nos seyvi
mica.
econo
ordem
de
as
futur
rizes
lecermos as diret

E) LEGALIZAÇÃO .-

ento, que Pro
Foi ultimada a Legalização do movim
Federação

da
vém desde o 4º Kinus Artzi, através
da mesma. O noJuvenil, como setor de nome Dror
tude Unificada Sionista.
me legal da Federação é Juven

Olamit, Hanagá
aremos neste ponto da Veidá
h) RELAÇÕES EXTERNAS.- Trat
er, Garinim
Elioná Dror-Habonim, Lishkat Kesh
Poalei Sion,
PSB,
Iusy,
chim,
Madri
s,
leiro
Brasi
im Chalu
Irgun
Brit
il,
Juven
ação
Feder
Organização Sionista Unificada,
Moatzá Artzit,

ericano, III
tziim, Sochnut, Movimento Sulam

nos dias 15, 16 e 17 de sutubroos em
1) Veidá Olanit .- Realizou-se ial
de Unificação dos moviment

cia Mund
"Ohalo" (Kineret), a Conferên
riores na Hanagá Elio
amos das discussoes ante
icip
Part
.
onia
Gord
e
Dror
ia!!, representados
rdon
r-Go
"Dro
a
ssão Mixt
ná "Dror-Habonin” e na Comi
m e outros companbau
Stei
el
ardo Cymring» Isra
por nossos chaverim Bern
nomes. A veidá
seus
ado
icas, não temos anot
nheiros que por falhas técn
a união total dos movi
itou
ibil
poss
e
s
rche
dema
:
Olanit culminou com 5
:
hada
Artzi4),
mentos.
agá
(Han
ach
Bari
idas
titu
cons
Nossa delegação esteve assin
Chana, Mosca e Roterico, Fiszel, José Etrog;
Bernardo, Carabina, Amér
os garinin). Foi
amin Raicher e Mingote (pel
man (pelo movimento), Benj
participaram intensa que
y
erim
chav
dos
e
idad
bastante proficua a ativ
ach e Chana participa
comiss0es. Bernardo, Bari
nente nos debates e nas
am e de Educaçao e
afor
Plat
te,
ssoess Permanen
ran e dirigiram as Comi
Organização.
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Foram eleitos para a Moatzá Olamit: Bernardo, Mosca, Benjamin, Ele-

na, Chana.

o a Hanagá
iga detalhes
o Gordonia. Cumpre
nomes apresentados

Elioná: Bernardo e
serão
ão apresentados
á Veidá, ratificar
para as instancias

se) Hanagá Dror-Habonim

Mosca,
Unificação
no tema da Veidás
1
ificaçã com
a plátaforma, as stcdh e os
do movimento mundial.

e Lishkat Kesher.-Manteve-se contacto e

oussão sôbre moatzá e veidá olemit, shlichut, orgamentos, auxilio .
a
00320 , madrichim, hachshará, material de publicações. Infelizmente,
parte correspondente do auxilio financeiro enviado, até hoje não chegou
&s nossas mãos, tendo ficado em poder do movimento argentino.

3) GarinimBrasileiros «-

Com os garinim em Afikim e Tel Iossef

ondido no primanteve-se correspondência ampla, não tendo 81es corresp

nos últimos
meiro período 6 nossa-insistência - e esta Hanagé Artzit,
nos um

garin. Trouxemêses aos pedidos e informes da Vaadat Hatnuá do
o o chaver Efraim Bariach,
informe amplo sôbre suas atividades e situaçã
,' infor

contacto estreibo
que esteve na Veidá Olamit, e com 81es manteve
brasileiro e seus problemas, Por.
to
movimen
o
sôbre
nte
amplame
mando30s
encontro em Afikim dos
ocasião da chegada do 3º garin, realizaram um
atividade

tnuá. Iniciou esta uma
três garin, que estruturou a Vaadá de
para o movimento prasileiro - "28profícua e a publicação de um boletim
não recebemos. A entrada defi מצק%82גומ6",  וinfelizmente até agora
s de janeiro, e esperamos com isnitiva em Brur Chail se dará em meiado
valor prático e próximo de realidaso, possa trazer-se ao movimento um
ziana,
chalut
ncia
de viva e de influê
chaverim nossos do VIII Curso de
4) Madrichim .- Participaran 5
Samário

an Falbel, João Drucker,
Madrichim de Sochnut, a saber: Nachm
an (Rio), com aJoana Elazari (São Paulo) e Benjamim Roism

Chaitchik,

Berl e un
cipado dum seninário no Beit
proveitamento bom, tendo parti
-se
chaver Dov Cymring. Demonstrou
pelo
ido
dirig
,
leiro
no Garin Brasi
de individuos para 0 26 -

o é seleção
a verdado de nossa opinião quant
dis
os outros movimentos. Também nossa
ferido curso e a discussão com
seminário, bem
do
ama
progr
e
udo
conte
ao
com a Sochnut quanto

cussão
tes e suas qua idades.
como a idade dos participan
o material
endo o contacto, recebendo
lemas po
5) Iusy +- Continuamos mant
ional e opinando sôbre prob
rnac
inte
o
nism
orga
esse
editado por
oonclaves importantes .Nos

saudações a vários
1141008, além do envio de
passa agora &
l da Juventude Socialista,
mesmo, que
sa afiliação é Internaciona
direta participação no

através da
uma fase de realização,
ial Unificado.
Mund
o
ment
Movi
o
noss
ter4
nte o snif
fraco neste período, Sóme
PSB .- Mantivemos contacto
de 1951.
6) כ
bro
outu
em
s
ipai
das eleições munc
São Paulo participou
do partido, por ocasião
icipamos duma moatzá
David,
1) Poalei Sion .- Part
gação: Nuchem, Paulo,
, com a seguinte dele
realizada em setem
do Kinus da Unificada
ária
Plen
ião
Reun
da
bém
tam
Arale, Lerner € Bariach; delegados: Marjam, Markin, Arão S., Lerner),
sos
chaver
tro do corrente (nos
Central do mesmo, pelo
resentados no Comité
do partido e
ral
cent
além de estarmos rep
a
forç
de
manter nossa posição
ocar seu
E. Bariach. Pudemos
Nao conseguimos conv
atividades do mesmo.
básicos
es
triz
dire
as
elemento básico nas
determinar
al, que deveria
nos diversos setores.
Congresso Territori
futuro no Brasil,
nto
ime
olv
env
des
tituição do Vaad Hahach
cons
para o seu
da
tz,
kibu
O
Participamos junto com
útil, tendo rea-'
e
o
ativ
o
muit
organismo revelou-se
im da mesma.
shará do PS. Este
para pais de chaver
Sucot na Hachshará
de
da Hachshata
im
fes
ver
cha
uma
de
ado
liz
:
un comité de pais
r2 procurando formar
próxima campanha da Hach-

Está
00 tambén para uma
a e o  סינ ו8

r Chail.
os acôrdos com
shará e de Bru
estão sendo ultimados
es te relatório,
do movimen
anot
mach
ás
lio
Ao escrevermos
auxi
e
participação

sóbre sua
Hanoar do
a Pioneira Judia feminina e o part ido sôbre a criação do 7886
na secção

toe Com

Poalei Sion.

Pág. 13
RS
Os Se
BN)
e O movimento mosJonbén quanto 6 0809, poud
trar 0 ee de orientação. Participamos no 3º Congres,
Rs Unificado,

Central da OSUB)

com nos

(Comité
m constituidas Bariach
David ul assi
o (Hanagá), Lerner

em

e Paul

Ein Dorot), Nuch
to
s elementês de orientae a SUB Belo Horizonte).otFomo
BO nos toa a
mento juvenil e na
movi
e
shar
obkin sôbre hach
Odado a
al. Ba(OSUB Rio)

Guelna.

Comité Cent
de nosso representante no
ação
através
, izaç
pol ativ
nos pela
ão do Vaad Lemaan Hahachsharot e de particip
ia
comidire ta

o

voz e voto no referido
dos representantes das últimas, com

posição, reafirmada na
a Y) Pa «— Mantivemos nossa de Coordenação dos MoComité
ao
quanto
e 3.a Moatzá Artzit
Veidá
«a
informe de hoje trazer a discus
vimentos Juvenis, para poder em nosso
tema respectivo). À orien
são do futuro desse organismo (fazemo-lo no

excessos € má fé en E
tação firme do movimento, poude impedir alguns
principio, que obrigavam
de
es
questõ
em
o,
entant
No
os.
assunt
vários
o caracteristico da Federação.
a uma resolução unânime superou o própri
"Affaire Praga", criou:se
pelo
to
ecimen
esclar
de
Na ação e atividades
a o Hashomer Hatzair,
exclui
que
ude,
un organismo especial da juvent
(Mapam), conseguindo o movimento
Kibutz Hameuchad e Chativá Hatzeirá
o apôio de 7 movimentos juvenis,
centralizar as manifestações e obter
agremiações de juventude,
outras
com
to
contac
em
o
entrad
ter
além de
J£ há muito tinhasse comiuido no
: 10) Brit Irgunim Chalutziim .—
ir diversos departamentos e comis
exist
de
dade
movimento, a desnecessi
rmado pela criação do Comité
confi
nos
foi
sões da juventude, E isto
re —

) e a direta participação dos
Coordenador da Juventude (Federação
n Hahachsharot.
no Vaad Lemaa
presentantes dasHachsharot

Comité
sentido, tentando incluir no
A Hanagá Artzit agiu neste
dos demais departamentos evas
ogati
prerr
as
slhe
dando
Coordenador e
a necessi
perante Dobkin e à Unificada,
xistentes. O mesmo, defendeu
intensificar sua
e
ot
hshar
Hahac
n
Lemaa
dade de prestigiar o Vaad
de orientação
as tarefas que lhe competem
atividade, afim de cumprir

constidelegação é Moatzá do Brit,
e Bfraim
A Hanagé Artzit, através da
o,
entã
ut
utzi
chal
de
er Nuchen Fassa, mazkir

e controle.

tuida pelo chav
Irganim. Não aceipropôs a extinção do Brit
do
Bariach mazkir do Brit,
O status os movimentos
er
mant
eram
quis
s,
tando nossas proposta
em antendimentos conosco
ar
entr
a
s
gado
obri
m
Mapam. No entanto, fora
imwtancias sionistas.
tigio devido frente ás
para poder gozar do pres
de um departamento
ção
cria
a
or
prop
Jevaram-nos 2
Nossas exigéncias
Vaad Lemaan Hahaao
itir
perm
e
da Federação
autónomo de chalutziut
mos informar a respode
mais
suas tarefas. Nada
Dobkin esteve no
chsharot que realize
anto
enqu
manteve discussoes
dep. de chalutziut
peito, pois O Brit só
to
S3bre um gutu
mais existes
Brasil, de fáto não
uro da Federagaol
fut
ao
nte
ere
ref
te
par
deveremos tratar na
com o Depardência constante
tivemos correspon
Man
«=
t
hnu
Soc
propostas concre it)
sas
nos
do
ian
env
e
, informando
tamento da Juventude
con à Machlaké, como
assuntos relacionados
tas em torno de alguns erial, Shlichim, Orçamentos 4 etC.
, Mat
Curso de Madrichin
O movimento sul
so contacto com
-americano «=— Nos
OLA a realizaá
por
pro
s
212) Movimento sul
fez-no
dá em Montevideu
Vei
11
na
ia por fim o
,
Ter
ano
americ
ntos do continente.

para Os movime
ção de um seminário
movimentos
mar Os
seminários, aproxi

ofunà discussão apr
e proporcionar
de
ia, no objetivo

ia que então hav
nsforma pontos de divergênc
n o perante as próximas tra
dada de todos os
ent
sam
pen
de
d: ade
uni
a
por motio
um
ri
a
ná
ni
ar
se
eg
ou O
se ch
anto, não se realiz

Ar

is. No ent
ções internaciona
2, 2
ou-se em março de 195
vos técnicos. Realiz
gramática €
pro
e
dad
uni
6
gar
conseguindo: se che
eleita
contacto com a Ola,
stiu
pontos báticos. + O
verdade nao exi

Moatzá dal-americana;,

aos
ideológica aliada

ha
neste período foi fal
im

ass
neste período, B
de
girs
exi
poi
de
mas
sar
mes
ape
da
em que
por pate
o £ Veidá Olamit,
açã
rel
em
mo
mes
se manteve,
inexistente,
to foi quase
mos, O contac
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Realizou-se em fevoreirode 1952 no Beit
OA
Central de Ovdin-Magshimim, estatutériamente

Mois pera tratar ae
tos: futuras atividades do movimento chat. 2 4 os seguintes assun
externas, movimento sul-americaes
relago
,
richin
ua
no 8 y Gordonia, Chalutziut, hachshará e alié, finangase
3

1

a)

GREEN UE

Este foi um período onde nos dedicamos mais à le

GERAL.-

var á prática os pontos resolvidos no primeiro e

elaboraç
de nos
So
im, que
chinuchi
kinus
este ãope
Fe ,
ensinoudizer,
podemos
de principios novos,S, ÀÀ respeito

ríodo que pouco adiantam os avanços técnicos no pensamento educacional,
se as condições organizacionais e políticas internas do movimento, não

proporcionarem uma base minima de realização. E não proporcionaram, quan

to às shchavot maiores, devido 4 exiguidade numérica de madrichim e diivizados
rigentes, que, ainda que capazes e preparados, estavam supersat
o trabalho
em todos os setores de militância e pouco puderam se dedicara
edugativo Em consequência,as shchavot menores contazam com madrichim
de movimen
não preparados, insufjcientemente maduros quanto ao espírito
todo seu caráter
to e conciência ideolégica, o que tirou da atividade
meio de dura lucriador, transfo-mando-a em meyo "ativismo", travado em
ta,

contra a inércia e a passividade dos madrichim,

b)

PROGRAMAS .:

e consequentemente

dos chanichin.

Teve a Hanagá, pelos motivos expostos, dificul-

dade na elaboração dos programas para as diverpara os
sas shçhavot e o seu envio permanente

foram ultrapassadas,
snifim. Ultimamenteporém, diversas dificuldades
período

o novo
e êstes se encontram em elaboração, sendo que durante
necessidades

afim de atender és
606 566068 dever-se-& terminá-los,

do movimentos

s desta
 סבfoi efetivado o plano de publicaçõe
Lamamachlak4 e nem mesmo imprimiu-se o “Dapim
Kinus Chinu
drich', cuja resolução provém do 2º
ações sôbre as shchavot. Sómente
chi; o mesmo, no referente 4s public
bem pouco valores
de
jogos,
sôbre
o
folhet
um
-se
editou
.-

e) PUBLICAÇÕE

e em
Realizaram-se Machanot em fins de 195]
grande número
trar
concen
o
podend
1952,
de
Julho
cos para o
de chanichim e de resultados benéfi
a exou-se
realiz
vez,
ra
primei
pela
que
trabalho, Queremos destacar,
shchavot mais velhas, podendo
as
para
al,
Centr
ané
lach
da
a
periênci
cimento
básica e única de estudo e conhe
assim se estabelecer uma linha
n.
snifi
os
todos
de
os
adult
dos chaverim mais

d) MACHANOT

.-

a
CABRA DL

.-

ou quaEsta machlak8, como a sua anterior pouco
se
a e tives
nada realizou, embóra fosse básic

si
publicação
planificado suas atividades. Nenhuma
0 "Dapim Lacha6
"
cioso
"Noti
o
como
,
ntida
ma
regular do movimento foi
num só número em dezembro do ano
ver". A rovista-"Dror" foi publicada
hido, especificamente
ial escol
nivel elevado 6 mater
anterior; apesar de
ção futura,

sua não edi
quasi
desse número, pecou pela
de julho de 1951, apesar de
O folheto sôbre o seminário
material,

ralizador do
ntra-se em poder do cent
pronto e preparado, enco
.
hoje
de
dia
o
Hanagá até
que não o trouxe á

בו
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סאג
GBRAL

>

ais e esta Machlaká na orientação do traalho em prol das Moatzot da Juventude do KKL, e
מ
₪ atividade do Fundo Nacional no movimento. Neste
 ב- REpa Rio de Janeiro, uma enorme celebração do 50º

REC ias,

em

dezembro do ano anterior, sob o nome de “Tom

O a bastante profícua nossa atividade na formação do
anim jóvens do Keren Haiessod e posterior criação dos 00-

mités

de

Tel Rui

(Cam  כanha a

en prol

da

criaçao
1
e€

6e

um ishuv

em nome

de

GRADO
ה

0.2

2

0 -.

Teve esta machlaká sob si a responsabilidade, da 0-
rientagao do 3º garin (em sua fase final), 4º garin,

formaçao do 5º garin, Hachshará, Áliá de garinim,
contacto com os garinim brasileiro em Eretz, orientação profissional,
atividades conjuntas e de orientação junto ao Vaad Hahachshará do Parbi=
do, Vaad Lemaan Hahachsharot, Brit Irgunim Chalutziim (junto com a
Mazkirut da Hanagá), e orientação geral de chalutziut.
Procurou desincumbir-se da melhor forma, não o tendo conseguido em
E
muitos aspectos,

tanto peles motivos gerais da Hanagé Artzit,

como es -

pecíficos da Machlaká, cujo mazkir esteve em shlichut no Rio e em São

Paulo, em atividades dos snifim,

1

16 o anterior informe da Hanagá Artzit 4 Veidá pri
meira do movimento, estabelecia as falhas básicas
na constituição do 3º garin, que de início, pareeia
as possibilidades
apresentar todos os requisitos e se lhe forneceu tôdas

TERCEIRO GARIN .-

e meios de se tornar um garin,

que do ponto de vista chalutziano e de

da Lapa e a orientamovimento, serviria de base após as transformações

ção profissional nova do movimento.

sua etapa anterior
Teve o garin um desenvolvimento normal em
um desenvolvimento não &
& entrada no kibutz, apresentando no entanto,
terreno profissional, ideológico,
altura, na subsequente, básicamente no
faltas internas e consequentes
existem
lado,
um
por
Si
ional.
organizac
a culpa á Hanagá Artzit, que
também
cabe
outro,
por
garin,
do próprio
mesmos,
ao
não em tempo atendeu
básico de elementos
Possúe o garin, apesar de tudo um grupo
elementos dos mais centrais na ati
tons e capacitados, que se tornarão
vidade futura do kibutz.

QUARTO GARIN

.-

do esta
Est4 o 4º garin já em fase de aliá, deven
.

que ofarao
veidá determinar as datas e os grupos 37 chaverim
constituido por
tivemos, do ponto
um dos melhores garinim que
e apresentando-se como
de atividade.
res
seto
rsos
dive
פ
e ס
de vista do trabalho e interess ido por maioria de chanichim do movi titu
e
E êle o primeiro grupos cons
Paulo; Rio de Janeiro
Apresenta-se o mesmo,

nte São
rsos snifim básicame

mento dos dive
.
caracteristicos pfóprios
Pôrto Alegre, daí seus

QUINTO GARIN .—

u-se o 5º garin
Atedendo 4 consulta da Moatzá formo
entrar em
iro
prime
grupo
seu
do
nos snifir, deven

as machanot
hachshará em fins de fevereiro, após

do movimento,
quase totalidade de chaverim
kaitz. É Constituido em sua
seguinte maneira
da
to,
momen
nte
prese
o
atê
dividindo-se os sheiloniia,
- 3 3 Belo Horizon=
Paulo - 5 Pôrto hlegre
Rio de Janeiro - 10 ¿ Sao
do nd
estan
ainda ser ampliado,
te - 1. No entanto, deverá
o 3: e 4º Garin.
deram
prece
que
as
, como
atividades de chalutziut
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KIBUIZ HACHSHARA ;-

Nossos contactos com o Kibutz Hachshará "Ein Do-

rot" tornaranm-=se mais constantes a partir dos

então So diante, e
o 3º garin, como com o ל א
pado
7
os,
e
ed
5
tendo a Hanagéá partici
t, dado seminári
assefo
 כpero a > גת suas
2 casais de
e
tnuá
da
não
jóvens
5
5
ne
filha
uma
DOO Gon
integead di A a o
pad
os atá
candidat
de »
dição
aprovação como chaverimn. 4 experiência
ו
0a
erenão
Eo
de mais idade conviverem na
pessoas
de
uldade
A
|." dd  הRETAa que se encontra no Brasil por um curto pe -

»

chaver do 3º

garin, realiza uma curta shlichut no kibutz

sendo

ה הב בב
sua experiência de meshek sido muito útil.

 וqranão.

.
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á

de 5 chaverim, uma vez que êste grupo

Realizaram-se na Hachshará as peguishot do 4º e 5º garinim, afim
de tratar deproblemas especificos seus. O movimento utilizou a mesma,
para diversas atividades educativas e seminarescas.
A situação da hachshará em termos gerais, pode ser considerada
E
bóa,

tendo os chaverim inigiado recentemente um programa de renovação

diretamente
interna. Infelizmente, porém, ainda não conseguimos levar
na medida que
sua influência chalutziana para dentro do movimento,

seria necessário

Em junho do presente fizeram aliá os últimos

MIL.-

o em
chaverim do 3º garin, tendo-os seguid

him
novembro - os chaverim Arão e Léia, madric

movimento desde 3 ands, quando
co Gmso da Sochnut, que trabalharam no
á Mira Weinfeld, do 3º ga
chaver
a
-0s
anhava
Acaomp
voltaram do mesmo.
isolada, devendo por
aliá
a
evitar
para
rin. Fez a Hanagá q máximo
mesma.
a
com
dar
mbtivos especiais pessoais, concor
garin, sôbre as datas de aliá,
Iniciou-se a discussão com o 4%
êslas.
resolv
veidá
esta
o
devend

realizou, tendo-se
Neste setor a Machlaké pouco
shlichim, No
feito diretamente a Hanagá e seus
abordaremos esio,
temár
do
tziut
chalu
de
tema
rimos até o
pois da experiência que adqui
te ponto com mais amplidão,
a.
futur
tação
orien
minar nossa
presente, poderemos deter
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A necessidade histórica da criação de um só
movimento juvenil sionista-socialista no ga
lut, levou o movimento operário judeu — organizado no Ichud Olami, a uma atividade 1deológica intensa e uma ação ampla, para
conseguir êste objetivo. E verdade, que nem

desenvolvimento ideológico
sempre a ação correspondeu ao processo de

impedimentos, que sómente a
neste sentido, daí sofrer o mesmo, diversos
muito falte ainda, pa
gora está atingindo ás suas última etapas, embóra
tos arra que seja completamenterealizado,

atingindo também aos movimen

tzisraelitas.

operária em Israel e no
A criação do partido unificado da classe
Sion, Sionistas SociaPoalei
e
r
Hatzai
Hapoel
á,
Galut (Achdut Haavod
pontos de aproximação,
alguns
leceu
estabe
dut),
listas -ZS - e o Hitach
de juventude e por
nto
movime
um
de
o
que de um lado permitiam a criaçã
tá
ica - da necessidade politica e
outro, determinaram & verdade histór
ude, (daí o processo de aproximação
juvent
de
mento
agrupa
só
um
de
tica
sozial demokratishe arbeiter iugnt,
entre os movimentos Issai - Idishe
it e sua unido com o Hechalutz
Fraiha
o
até
h
Netzac
O
a juventude SS,
» através da edos componentes,
uniria os caracteristicos

que
tivo de finalidades politicas.
xistôência de um movimento educa
oposo processo (enbóra em sentido
Igual ou quase semelhante foi
luta «e

Hatzair),

judeus, cuja
mentos de jóvens operários
to) da evolução dos movi
os de territoria(Exe Issai), a moviment
t
galu
no
cida
exer
classes era
utzianisno,
sua ultima eta pa - 0 chal

lismo judeu e em

co consequente - da

tica levou ao passo táti
A aproximação prog ramá
o cujo desenvolvimento, foi
do pa rtido,

juventude
a
existência de uma só
utziana e colonisatóri
pela diferenciação kib
do,
lta
icu
dif
o
ant
s que atendiam
ent
no
rado
sepa
s
nto
ime
mov
ar
cri
ltou a
enta
geral. Esta tendóncia,vo
iticamente estavan ori
colonisatórias, mas pol
iram, então,
Surg
&s suas necessidades
ai).
(Map
ael
operários de Isr
nto
das para 0 partido dos
am, e outros. O movime
donia, o Habonim, O Noch
satómovimentos como..o Gor
ponto de vista coloni
do
óra
emb
ção;
rela
ta
Dror não se inclúe nes
imento de Partido Unifi
mo reconhecido com 0 mov
rio sim, pois foi o mes
.
dut
ach
Hit
- Z.S. cado Poalei Sion
exisentos que -práticamente

três foram os novim
Nos últimos anos)
pções: o Dror, o Gordonia
ando-se_ em suas conce
nci
ere
ea ea anglo-saxonica.
errân
tiam no gelut, dif
medit
ificaçoess a

suas 2 ram
e o Habonim em
vienbóra a alguns indi
erenciação entre les;
(os dois primeiros
s
Existe uma clara dif
trê
os
que
e,
is, quhavê-lã. É verdad
duos parecia não
sten diferengas rodicá

para o Mapai, mas exi
osófica dos
claramente) orientam
nto, e à análise fil
ideológica do movime

anto é concepção
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seus principios bási
básicos, o coneito de chalutzianismo e os marcos organi
P
zacionais politicos e chalutzianos

.

Ra
A oriaga
“
Roe
Hakvutzot e Halibutzim'", permitu o desapare6iב
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q

980 no marco chalutziano e aproximou o Dror ao Gordo

discussão programática e ideológica,

A

a ento sionista-socialista de juventu
históric de] um movim
de a
A verda
g
o
a conquista da ju
sse a criação de uma frente ampla para |
sa 8
=
8
1
e histó
hi rica,
sidad
confirmada com a unineces
ia
vê-se
própr
da
e
de
ade
ventu
:
a
a,
últim
ficação
9 antecedida da união do Dror com O Habonim mediterráneoy
ב

o Habonim anglo-saxônico.
primeiros passos em direção á união com

mo,
O processo de unificação foi acompanhado no

A UNIFICAÇÃO E O

poste
vimento brasileiro, desde o seu inicio e

_DROR BRASILEIRO .-

rior desenvolvimento, com atenção. Não, que se
apresentassem motivos especiais próprios para

tanto, a um movimento que era o único no Brasil

como a organização da juventude sianista-sooi=-

!

E

existência, le
alista, mas sim, partindo de principios básicos para sua

vava sua concepção &s denais ramificações existentes. Era a união poli=
tica e tática que preconizávamos.
;

e geral, para o mo0 que estabeleseu o movimento em caráter amplo

parte em ambito mundial,
vimento juvenil sionista socialista do qual era
em sua aplicação nacional;
aceitou e serviu de motivo e elemento de luta

“con a criação do Gordonia no Brasil.

os que nos serviam de
Já estabelecemos, suficientemente os element
juvenis. Diversas
tos
movimen
dos
ção
unifica
da
çao
base para a motiva
Hanagá Elio

da
as etapas no processo da unificação: a) a criação

foram
v) À aproximação e unificação
ná Dror-Hechalutz Hatzair, 8768 o pilugj
movi, criando a Hanagá Elioná e respeotivo
com o Habonin mediterráneo

mento mundial.

Dror-Habonim e do Ichud HalciuCom a criação do movimento mundial
os necessários para a u —
element
os
e
ecima-s
tzot e Hakibutzim, estabel
pois:
,
Mundial
nido do Dror com o Gordonia
men
ramáticas entre os dois movi
“1. Não haviam diferenças prog
il,
juven
o
ment
movi
de
pção
conce
tos, embóra as houvesse de
A
:
ordem filosófica.
conceituação e tática e de
2.

ional
para O mesmo narco “organizac
Orientavam os movimentos
israeli,

em sua hagshamá
politico e dele faziam parte
sentido de
ro, e sua Hanagá Artzit no
Orientou o movimento brasilei
- 8 8 moatzá
s
açõe
iest
manf
duas
em
icação,
apressar o processo de unif
que resolvia da
r antes da Veidá Olanit,
artzit e a consulta epistola
aisso, partici
base
em
E
ão.
consequente unificaç
participação mundial e
es que levam á criaçao
usso
ial e anteriores disc
pou da conferencia mund

zi.
do Ichud Hanoar Hachalut

e resolução de
ro á Veidá Olamit, a firm convencimento
Levou o movimento brasilei
de
a,
lhad
deta
e
a
anpl
o
discussã
o se orientava
unificação e a vontade da
da Plataforma comull E nist
Veid4 Brasil.a
mútuo, para O estabelecimento
na
0
a
American

na II Veidá Sul
nas bases estabelecidas a plataforma e diretrizes gerais do movimento
eceram
leira, que estabel
americano»
no continente sul
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es estabelecidas
Firme em relação ás diretriz
eve-se a delegamant
vas,
ecti
nas veidot resp
gra, achando de
ção brasileira unida e Ínte

de con
duas conceituações; mas

a juxtaposição de
imeque não poderia hav€ erdadas as dificul dades - o nao estabelecimento pio
s,
imento mútuo,
declaração minima de princi

venc
um a
orma, mas sim de
diato duma plataf

/
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áte
ue atenderia em
o, A maioria- da veidá,
ás
o ao moviment
a
] no nto o
delegagáo do Gorpela
S
CA
ani
Ha
da
o
donia, metade
Eico, metade da PR Uruguai . Contra estiveram - 0 moviment
elegação Argentina, o Habonim francês.

foram os moti

ו
2
qque selara
laran o destino
de nossa proposta
j Quatro
motivos
1
a

) a ea intensa de nossos chaverim em El, nas
e

E

5

>

.

-

$

soes em torno da plataforma oficial, impedidos por

>  לmotivos de gerin e tzavá.
|at razo do movimento,
em
a sue opiniao
j
6 enviar
1
inia a respelÍ

y com suficiente antecedéncia.

4 o caráter paritário das delegações.
5 nn de não se chegar 4 união e do "prestigio

a veidá!!, cujo caráter deveria ser "festivo e de unani -

midade em torno da união!!,

Seja, dito que não nos importaram modificações no texto da propos

ain
ta oficial, sinao sua nao aceitação, pois a modificação, equivalia
o cri
da mais aumentar a "colcha de retalhos!" que já era. Era necessári
nova para o movimento 2
ar: uma plataforma nova, um instrumento e base

uma plata —
que se formava. Ela é, no entanto, por sua maneira de ser,

forma provisória de transição,

e,
O movimento optou pela terceira possibilidad

APROPOSTA

aceitar a pro
que se apresentavam na veida”s a)

PRASILEIRA.-

i=
posta oficial; b) tomar como base a de Montev

aapareooe

deu;

pios.
c) Propor uma declaração de princi

negavaFoi esta posição mantida, pois a priori
Esta po
ana.
americ
sul
orma
Plataf
da
ntatão
-se todo direito á aprese
antigos da OLA, que conosco
sição foi mesmo mantida por dirigentes
mesmo discutido com o movimento
lebutaram na sua confecgao — tendo,
em geral a escreveruma platafor
brasileiro , então, quando se negava
na.
ta brasileira:
Passemos a ver, qual foi a propos

"DROR-HABONIM"
PARA A UNIÃO DOS MOVIMENTOS
DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS
AIR"
E "GORDONIA-MACABI HATZ

PRINCIPIOS

ação de
1)0 movimento unido aspira a educ
ão sionis
seus chaverim para a realizaç
de vida no
ta socialista pelo caminho

akim coletivos
na alié e construção de mesh
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e desenvol
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no país. Ele vê neste cami
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iro
obre
o
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Israel, do
lecimento-do Estado de
, livre e socialista
que seja un estado operário
vimento do país - para
a.
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soc
- parge de um mundo
o entrosamen( סיSionismo-Socialista é
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rações e necessid
essão nacional do
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à
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é;
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ial,

alista mund
de
deu e a aspiração soci
alecimento do Estado
Expressa-se? a) no fort
b) na
o;
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e
rção
socialismo democrático.
sua abso
em Kibutz Galuiot,
|
e trabalho - para a
Israel e sua defesa,
Sion, á vida de criagáo
em
ido
reun
,
moldes classis
povo
seus
de
volta do
a
nsor
defe
obreira hebreias
HRga cocriação de uma classe
góo de meshalein o0L9
issionais; 0) na oria
ugao imexee
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ntos
tas, politicos € prof
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e inst
sociedade socialista
reno da
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ntamento. a) na realizaç
leva
lin e
seu
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cul
s
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,
port
es do judaismo
ias baseado em font
somo, estada socia
el
Isra
vação do povo ne pátr
nat
Medi
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fundamentação de
gua hebráica; e) na
detesta do regime de demo

o socialista; f) na
politica e totalitaris
lista, parte de um mund
8 as fomnas da. opressão
4688
ra
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,
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cia poli
ção
da auto-realiza
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Pág. 20
TAREFA
TAREFAS

:
0 movimento
vé como sua tarefa, educar
os seus chaverims a) amor ao

povo de

Israel e seu país, estudo de sua cultu-

Pa) sus lingua e valoro

E mes e nes nacionais; b) aos valores da classe operária
Ea  בa de trabalho e iniciativa chalutziana e sentimento
cor
ו
ade para
a
₪orou do movi + ra com o destino da nação e da classe; 2) para
 ו סט וea O como centro da hitiashvut obreira e
a; d)pa
 וula viva para a criagam da socitdade socialist
7 2 a auto-realização como base para a vida do chaver e o ₪
 ל לna vida kibutziana; e) para o alargamento de se הé em a e da conhecimentos em7 relação ao: que se passa: em todo o
ו
e
vo que pos-

educati
52 ado redor em particular, e, como movimento
a ideologico-politicas, dara“a seus chaverim bases ideoló8
gicas para a consolidação de seus pontos de vista.
IDENTIFICAÇÃO

Para a 2001128080 desta finalidades

participa o movimento e se identifica com: a) a Organização Sionista
a
,
Mundial, materialização da vontade histórica - do poro] b) Histadrut Heklalit shel Haovdim, como expressão e marco do operário hebreu
na sua luta pelo fobtalecimento do estado e luta profissional e politica para a 2981128080 do socialismo em Israel;) Ichud Hakvutzot Vehakbbutzim como seu marco kibutziano nacional; d) Mapai, como partido de clas
te e
se das massas do operário judeu em Israel e instrumento importan

6

ra
principal na construção do Estado de Israel, no seu fortalecimentopa
centro polikíbutz galuiot e realização socialista; e) Ichud Olami como
socialista demotico na dáésporaz f) lusy como organização de juventude
ta.
crática no mundo e parte orgânica da Internacional Socialis
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Será um pouco dificil para nossos chaverim, o ente

rma 0Jer do porque da aceitação desta platafo

movimen
ficial, como básica para a uniao dos dois
verdade
tos. E no temenos em afirmar, que ela de
to Mas
não atende ás necessidades de nosso movimen
as conditeráo que compreender os companheiros,

estabelecer a posição a to —
ções da união e suas necessidades, 6 então
po
c+
₪
 א4>

mara para melhor interpretá-la.
2a
Sul, e em especifico o movimento
O movimento Dror de Aa eL ica do
pensaidade intensa e permanente, de
de €
brasileiro, em muitos anos
giistali
ali zar e elaborar uma plataforma ideoló
crist
poude
o,
estud
de
e
mento
com suas
ões perfeitamente coerentes
posiç
i
assum
tia
permi
ca, que lhe
ico. E foi
das flutuações do ambiente polít
convicções básicas, em face
nao definitilação
que se apresentava numa formu
s, que 6 tentou fornorma
e
ipios
princ
s
nosse
mas de base geral de
mmar na Veidá Brasileira.

esta linha ideológica,

va,
tzá, e reafi
cana e 2
mular na Veidá Sul Ameri
movimeniu ₪ discussão ideologica dos
A veidá de Montevideu; resum
ela nos principios e fun

de uma evolução paral
tos no continente — fruto
Foi a evolução e a qm
diferente nos métodos.
és
damentos), embóra um pouco
em sua ideologia, atrav
s
ítico
monol
não
entos
provação, de que movim
m chegar ás mesmas consequên

permanente, pode
da discussão viva e da ação

cias e finalidades.
e
ram á formulagáo da plata
motivos, que nos leva
Diversos fora os
Anc
4
imediata, dado

3 e sm “oncasidade
div]
forma, embóra ainda ho uvossomn
mago com outros movimentos
apt
que
o processo permanente de unificação
escrito; alguns pontos
por
d
á
colocar

de
e o principal - 0 receio
em ambito mundial.
entre Os movimentos e
a) a necesainda eram de discussão
que nos levaram a istos
motivos
os
foram
un documento
Três, no entanto,
preparar
e
que 0 mlévamos oralmente
sidade de escrever o
s db) a necessidade uniformizarpara o movie
de orientação e estudo
restringir as

sem con isso
ideológicos do movimento,
mos os conceitos
de formularmos para o ishuv

discussões; €) a necessidade

o que eramos,

para 8 Juventude, dana nós e principalmente
para os circulos próximos
que surgen hoje em dia.

problemos
do resposta clara 208
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- A Plataforma é o mais con
 וplataforma?o nosso movimento já produziu,
que
incluindo nossos ה
nossa con
sionistas e socialistas, expondo
cepção de vida a 0 histó
indo nossos conceitos de
defin
rica,
ao
6
é
ב
הר
os organizacionais
e apresentando nossos marc
de realização e Aondnossos fundamentos educativos.
1

ה

quan-
divergências que haviam
e A secam
to a alguns conceitos
Re
a ne e 2 Ee a
ia 8 divergên
A. àcl
problemas
e oss
. claro, que isso nao estabelec
principios bási
o
ismo e 80-
sion
nosso
 ו tentar dar ao
cialismo, ume aspecto PpSono filosófica, éles eran bastante amplos»,
Ea
matizes de
em nosso movimento, diversos
outro Edo E
abranger
un lado chovi
ב
stas" a "gordonistas" 4 e por
sionistas,

desde "boro

nizávamos

posições do movimen-
que o individuo aceitando as principais
isto.

marxistas, éticos, eto.

Na nowsa tentativa de não dogmatização, preco-

levariam para
to, nao importa « caminhos que o
4

Poderia haver o temor, de que porisso, deveria haver uma juxtaposi-

ção de opiniões; o que, de verdade, não se deu. A discussão permanente,

isentida nos diversos encontros sul americanos, levou-nos à conclusões
através
dênticas, fruto da análise objetiva do problema judeu e social,
do materialismo histórico. O movimento aceitou critérios e definições
interpretar claraRR uma concepção de vida que lhe permitiam ver e
mente.
o movimento á
Esta plataforma e êstes principios tentou trazer
Veidá Olamit, e sua delegação, apresentou-os como tais.
UTZI, apresenta os seguinA nova plataforma de ICHUD HANOAR HACHAL
es:
enient
tes inconv

uiu harmonizar as dia) Apesar de seus valores, cla não conseg
ntos, nao criando uma base novas
ferenças de interpretação" dos dois movims
ia.
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mas uma juxtaposição;

que lhe dá um caráter de inconsequênc

s aspectos, são do ambito
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c) Posgue aspectos
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levarão a modificações
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interpretaçoes.”

e) Dificultará,
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cos fundamentais:
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ligação histórica do povo
imig
de
r
luga
o
outr
definitiva e não um
ntos
o tornou 2 única solução
a á explicação dos impulsos em mome
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E falha a plataforma em não
Crsmnizaci
onalu
DE
natos de ל
de um movimento mundial e
tuição
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ל
misaci
ו
zação da maneira de reger-se
:
:
j
Nos 1
(falta poli tica e títica) en não
definir ל

A—

A

sa
educará
en
2 a
0 movimento
lmento o
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socia
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- רe
çao
à יס
é us 
s lista
hosmo
onden
OA sioni
cristata,
alis
sionismo soci
do
os
ment
unda
ES
סה ה
eologia e ação da Mifleguet Poalei Bla
CONCLUSÕES E

e

erizar-se
Entendernos que uma plataforma deve caract
precisas conceipelo máximo de clareza, enunciação

PlaE e se formulados. E ainda mais no caso duna
ento da uniao,
um movimento que se unifica. D ve ser o instrum

novimento com um todo.
8 base do convencimento mútuo dod inidividuos e do

em verdade, não se caracteriza sotejemente por súa clareza,pois

Esta,
dos dois movimentos, no quel se
é duma juxtaposigao de conceitos velhos
de cada Uns Não cremos que isto
nota a tendência de explicação por parte
al, como nos=
dois movimentos.
seja um impecilhopara a uniao total dos
no movi -—
sa plataforma anterior,

suscitou discussões longas e profundas

em cada movimento nacional e em
mento, que tiveram lugar separadamente
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Para 0 estabelecimento duma sociedade socialista e a luta aberta contra o
totalitarismo,
Ps
a
qa
.
eS:
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De acordo com estas finalidades manifesta o movimento seus fundamentos atravez da plataforma que seguez
ICHUD LANOAR HACHALUTZI
(Dror - Hechalutz Hatzair - Habonim - Gordonia - Macabi Hazair)
PLATAFORMA

DE

UNIFICAÇÃO

II - Fundamentos Ideológicos

A-Sionismo
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C - À tendencia Sionista Socialista
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. EIE - Cauinho e Finalidades Educativas
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conteúdo é a integração à obra kibutziana no país.

15) 0 movimento obriga seus conpanheiros a um período de 80282826  סמna kvutza y
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o e estará sujeita as
te orgánica do moviment
5) 4 hachshará é par

ções do mesmo.»
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6) À instância superior

Para os problemas educativos em cada movimento,
territorial é a Moatzá Chimuch
it, » d dela partic
iciipando madric
him segundo uichi
Oa pisdelcosrá na Veidá Artzit, representantes das ha=

,.9

m

de Hanagá Artzit e instituições mundieis do movimenta

As resoluções da moatzá chinuchit deve m ser ratificadas pela Veidá Artait,
No caso d
1
בו
:
e
:
me
:
4 0 movimento existir em paises visinhos, criar-se-ao as possl
E E

bilidades

de organização de instâncias regionais,

8) A instência superior do movimento mundial, é a Veidá Olamit, na qual

participam representantes de cada movimento territorial, as instâncias re

gionais, os mifalim em Eretz e o Ichud Hakibutzim Vehekvutzot. A veidá =
se reune pelo menos uma vez cada 3 anos e elege uma moatzá Olamit que al
tua entre 2 veidot. A Hanagá Elioná do movimento é eleita na 1º reunião
da moatzá.

9) 4 Hanagá Elioná é a instância executiva do movimento mundial e elege

uma maskirut ativa.

V - Relações
19) O movimento é parte integral da Organização Sionista Mundial e velará

pelo desenválvimento desse princípio em suas atividade educativas e orga
nizacionais.

2) Os bogrim do movimento ao chegarem ao país para a vida de kvutza e hag
shamá se afiliam imediatamente a Histadrut Haovdim e se integraráo a seus

impreendimentos e criações, aceitando a suprema autoridade da Histadrut
como marco total da classe obreira dm Eretz Israel.
socê
3) O movimento afiliar-se-á ao organismo internacional da juventude
lista.

ICHUD

HANOAR
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HACHALUTZI

(Dror - Hechalutz Hatzair - Habonim - Gordonia - Macabi Hatzair)

RESOLUÇÕESDAVEDALAT

1) ORGANIZAÇÃO :

a) A Eanagá criará departamentos segundo as suas diversas atividades:

-p) A Voidá encarrega a Hanagá de preparar e elaborar um estatuto único
para Os movimentos nacionais, os quais se guiarão através dele, de 0
do com as condiçoes específicas de cada um dos países.

0( 4 - deve, em uma de suas primeiras reuniões preparar um orçamen
to para aten er as suas atividades em Israel, fora dele, e zelar por sua
realização.
8( A Hanagá deve fomentar e incrementar os lagos com O movimento mundial

Habonim, com a finalidade de atingir a uma unificação total,
e) 4 Veidá propos 5 Hanagá realizar os trámites,nncessários, para a afi
:

md

-

A

liagao do movimento á YUSI

4

.

:

(Internacional da Juventude Socialista).

חי

m os métodos
)£ À Hanagé deve fixar con as instâncias do Ichud Hakibutzi
comuns.
setores
nos
de trabalho e as relações

g) 4s instâncias do movimento 80280
dois (2) representan
Yoatzá Olamit-constituida de 36 chaverim e mais
ou Hashlamá, co=
tes de todo kibutz tnuatí e 1 (um) por todo o garin
chaverim eleita na Moatzá
reserva no exterior; a Hanagá Elioná de 12
dos componentes desta.

2) CHINUCH

educação, o determinar das tases fun
a) A Veidá encarrega a comissão de
se
preparar un programa de agao neste
e
tiva
educa
dade
ativi
da
ais
dement
a
ados da comissão serão levados ã
result
Os
o.
períod
mo
prósi
o
tor para

proporção da Moatzá.

de criação
o investigar as possibilidades
b) A Veidá determina a Hanagá
e na zona MeLatina
ca
Améri
na
chim
madri
de seminários permanentes para
que particido movimento para 8 chaverim
diterrânea, e de um seminário
Chutz Laaretz.
pam do- Machon Lemadrichei

erim de todos os
r um concurso entre os chav
ec) 4 Hanagá deverá proclama
uá.
hatn
seml
do
nto
países para o estabelecime
got Artiot, o incrementar

ioná, e as Hana
d) A Veidá impõe a Hanagá Hael
do movimento.

s chaverim
da aquisição do Ivrit pelo

que resumam o desen
₪ publicação de coletâneas
e) A Veidá resolve sobre
.
unem
mentos que se

volvimento

dos

diversos movi

para
a quota dos shlichim
ificar com antecedência
£) A Hanagá deve plan
e de acordo com os ₪0es
ruçõ
inst
suas
ndo
ão segu
os movimentos; que agir
vimentos nacionais.
0 a
a pelo0 Mach
i
salizad
vi a, de real
pe a atiivid
ãoo pel
açã
j
sta sua satisf
1
o do seminário
açã
dá manife
cri
a
A Veiidá
e
ent
ram
z € recebe prazei
1
2
ichei Chutz Laaret

Lemadr

para shlichim.

3) HACHSHARAE HITIASHVUT

us
o sm contada
vontade do moviment
a € proclama a
a e
t
a) A Veidá manifest
c
nto
rume
inst
O

na diáspora como
manter a Hachshará

& a Pi
q
Hanagá deve tornar manifesta
lutziana da juventude. A á-la conhecida gas instâncias e elementos

€ torn
mento neste sentido
a isso estão ligados»

7

2

Cod

A
e nati AA
inportênoia na criação
de
gren
vê
Rs
á
y
Veid
A
b)
0
tiim e impoe 2 Hanagé
mentos de colonização tnua

proamplo e um estudo
y um debate
. sional. |
a
renliz
à
sã,
E
niga
“AS
profis
,
e) A veidá obriga à Hanagã
preparo
ssibilidades do

fortalecimento.

po
"יק
fundo sobre as
plataforma, e
da
O
16
o
nt
a
po
p
O
m
f) De acordo co stâncias do Ichud e da aa
in
a toda quala
junto entre as
aro; precedendo
ep
pr
u
se
o
do mento

: 086010862Y daA Moata4
a) ) ÀÀ Veidá
79100 confirma
6מס1 מלבנ₪
3 ?ד
de um bosque para

a perpotua

solve scbre a plantação de u
executar essas resoluç

ה

-

2
A

52

1

dee

16ri4 de Bliez er Gueler. Também ע0-em men ória de Mordechai Tenenbaum do
e possivel,

5) ELEIÇÕES
MOATZ£ OLAMIT : B. O. Epstein,

Arão Shvager, (iiraham Voloch, Azriel

elrood(Guivov Zaid), 1. Tainer (Hasharon), Rafael
n (Nevé Ilan), A. kabinovich (Nevé Iem), Hefia
Bernzo
Cohen (Chanita), M.
,Horari (Maalé Hachamisná), MV. Barcai (Ni: Am), A. Ielin (xfar Faimacabi),.
A

(Degania B), Ll. Margakiv (Mish *
1. Messinger (Ramat lochanan), Moshe Lubin
O Benjamim
mar Hasharcn), Erika Adler (Me zuba), Doy Cymeringy A. a
(Bror Chai 1), Chanan Olami,
Karaltchevsiky
Samuel
Zaicher,
Chana
Raicher,
David halpern (Mefalsim),
T. ladlin, 1. Shuster, M. Karmi, Moshé Shkolnik,
, Menachem David, Vais
Chail)
(Bror
Avital
E.
ev),
(Ei
Ari8 Ben Shabas
(Dorot).
ss
Chara
Chaim
si),
Hanas
far
Antebi, Guil Shumau

FANHAGA ELIONA s

4. vraham
Olami, Iehuda Shuster, Dov Cymering,
Chanan
Epstein,
207,1

pe

Charass, b.C.
a Gubl Shuman, Chaim
D
Bitman, A. Rabinovitz.
I.
Cohen,
R.
ood,
Axelr
£.
h,
A. Voloc

A ____—

TEMA :

ORGANIZAÇÃO - ESTATUTOS DO MOVIMENTO

ento unificado o " Ichud Hanoar
ess de revim
ente patente a necessidade,em carater
ente e

a hs

,

torna novem

o para as relações dos chaverim,
SR regulamtaçã
com o movimento, seus direito, os

s obrigações para

pers

orgaos dirigentes,

etç.,

dentro dum esquema bem organizado

claro e uma estruturação igual para todos os Snifim.

6

Para tanto, propomos o aceite de nossos estatutos ,em
»
experiência de anos, que.nos poude demonstrar seus ase
certos.
Servirá este nosso estatuto, como base organizacio-

E

Deve esta
nal, que proporemos ao movimento unificado mundial.

ou acrescen
76108 revisar, modificar ou corrigir os estatutos
de dis
base
de
servir
de
fim
a
io,
necessaf
for
que
tar aquilo
a
cussao na Veidá do Ichud.
O fato
Diz bastante da qualidade destes estatutos,
de, prati camente,nada termos a variar.
-CAPITÚLO

1-

DOS PRÍROTPIOS E FINALIDADES

, é um movimento educa
Art. -1 —-O"Tehud Hanoar Hachalutzi espírito do sionismo”
|
no
ca
judái
tude
juven
a
tivo que orienta
do-se parte integrante dom,
socialista chalutzimo, consideran
socialismo mundial,na lu

ro de Eretz Israel e do

obrei
..
lista num mundo socialista
ta por um Estado Judeu Socia

vimtb

alutzi, tem seu centro tátiArt. 2 - O Ichud Hanoar Hach
Poalei Sion (2S)-Hitach—

d Olami do
co e programático no Ichuz
Israel pela
representado en Eret

Mifleguzt Poalei Isra-

ao
utziana orientada em direção
el (Mapai) e sua diretriz chal
2
TZIM
KIBU
¡THA
TO:
T
FCHUD HAR
, o Icom seus princípios e fins
Art. 3 - En consonáncia
rá em seus quadra

dut,

esclarecerá, organiza os em todos o 5
chud Hanoar Hachalutzi aspi
rando à formar grup
e
can
e educará a juventud
e espírito chalutziano, indi
Ecantos do pais - ne próvico
rumento que O leve à reali

inst
do-lhe 9 lesputz nachshará como
el; colaborará intimamente com
sação chalutziana em Eretz Isra
movimen—
com todas as instâncias do
o Poalei Sion-Hitachdut e apoiará,eleitoralmente, 0 Partido
restigiará e
to Sionista;
Socialista Be. silein.
-CAPITULO 11DA FILIAÇÃO

os jovens
liados do I.H.H, todos
e quando
Ar: . 4 - Podem sor afi
tos
atu
est
es
est
m
aceite
de 11 2 23 anos, que pilin ou magshimim, estejam de
judeus,
á de mes
pertencentes » shichv
principios € fins.
s
seu
com
rdo
aco
pode a Hanhagá Ar -

ção dos Snifim,
$ único - Por indica
apos a idade es+
manência dum afiliado,

tzit resoiver pela per o julgar necessário para o movimento.
tátutaria (22 anos). se

32

'

Art. do
5 8
Ds
mis

pedidos de afiliação devem ser aprovados pela
e ratificados pel: Hanhagá artzit.
-CAPÍTULO III-

DA ORGANIZAÇÃO

Art.

6

-

1

Organiza o I.H.H. seus filiados, à base de “ida

e
66
1
:
o
ו
em *Kvutzo  "לconstituidas e formadas por
“a 15 chaverim, de ambos os sexos.

7 - São
.
: Art.
us direitos:

1
as seguinte
eguintes

2

as sh Échavot do movimento e se

de 11 a 13 anos - Shichv£ de Tzofim

de 13 a 15 anos - Shichvá de Solelim

de 15 a 17 anos - Shichvá de Bonim
de 17 a 19 anos - Shichvá de Maapilim
de 19 a 23 anos - Shichvá de Magshimim
Art.. 8 - O conjunto de sh:cha
|
70% e
1 e
Snif
1

se organiza em cidades diferentes.

.

E

AN

e

$ primeiro - A existência numacidade dum grupo50 8

es  לmenor do que 20 ( vinte), das quatro sch. chavot maio=
res,
considerado um Garin, núcleo do movimento
% segundo - À existência numa cidade dum grupo

não menor

do que 50 (cinquenta) chaverim, das quatro sh. chavot maiores,
e atuante pelo período mínimo de 6 meses, constitui um Snif ,

que € ratificado ou neo como tal pela Hanhagá Artzit, em primeira instáncia e pelo Kinus Artzit ( Congresso Nacional), em

ultima instíncia,

$ terceiro - A existéncia de garinim o grupos menores de

penderê diretamente do Snif mais proximo;

em caso de impossib

bilidade deste, do Snif Central do Estado; e, no impedimento

deste, da Hanhagá Artzit.

—CAPÍTULO

IV-

DOSDIRETTOSEDEVERES
Art. 9 - São deveres da afiliados:
a) Cumprir os presentes Estatutos
b) Acatar as instruções dos ofeane divirintes
c) Realizar os trabalhos que lhes compete
d) Saldar as quotas organizacionais
n) Participar regularmente das atividades do mo
0
vimento
£) Cumprir em tempo sua obrigação com Hachshará

mm pr

e

2

Al va

g) Ser membro do Poalei Sion-Hitachdut, apos em
pletar 19 anos

shichavot:
Art, 10 - São direitos 77» afiliados, por
om comisstes
ipas
patitlc
—
Tzofim
de
á
Shichv
-)
;

שי
técnicas
comis
bj Shichvá de Solelim - I) participar em

Ser

o
ses têcinicasiiberem madrichim no últim
ea
E
período da shichvé.
comissões
c) Shichvá de Bonim -I) participar em
tecnicas; II) participar com voz nas Assefot
Klaliot ordinárias e extraordinárias, que . a
não se refiram a problemas de orientação e
tividades polificas; III) serem madrichim. 7
ci
a) Shichvá de Maapilin e Magshimim — I) parti
II)

ot,
par com voz e voto nas Assefot Klalisuas
Vaatar e ser votado para a Maskirut e
dot; III) serem mairichim; IV) votare ser e

o.
leito para os Congressos da Organizaçã

acor=,
adquire seus direitos, de
fot
& mico — O novo afiliado
participar em Asse
de
1)
:
ence
pert
seu
que
O
a
do com a snichvá
, 3 es apos
ica
cón
ssão
comi
de
ro
me
memb
ser
apos
e
h,
iot
ric
Klal
r, ser eleito e ser msd
ingresso: 11) de vota
ão
zaç
ani
na org
ses de permerêôncia

Art. 11 - É direito
em caso
de indisciplina Ro Organização, afastar um afiliado
desvio deprincipios

a) Direito da Maskirut fazê-lo,

o com direito de apelação
it

por 1 a 3 me-

Asseifa Ela

extraordinaria, obrigatoriamente con-

vocada pela Maskirut, e constituida,no mí-

nimo por 2/4 dos chaverim do Snif com direi
to a voto;

5

b) Direito das Assefot Klaliot extraordinárias,
de suspendê-lo por 6 meses ou expulsá-lo,a
pedido da Maskirut- que deverá afastá-lo a
té a realização da 4
A
roi
Vas
S
6 sí/ se efetiva
$ único a - A ex pulsao
apos ratificacao da

Hanhagá
Artzit,
encaminhando a
a Maskirut,
Maski
a defeza fo chaver
E
io
ans

Art. 12 - Sáo consideraf>s casos de indisciplina:
a) Relacionar-se com outras organizações de
caráter politico, sem consentimento da Mes

kirut ou Hanhagá Artizit

q

b) Desacatar as diretivas táticas de uma Asseifá Klalit, da Maskirut, ou de um Kinus

ce) Desprestigiar a Organização ou concorrer

para isso

d) Atuar ou falar em nome da Organização, sem
Fo da Maskirut ou da Hanhagá Ar
zit.

—CAPÍMIO VDOS CRGÃOSDIREGENTES
Art. 13 - O Snif é dirigido, em última instância, pelas
Assefot Klal:ov ordinárias, convocadas de sdis em seis meses
pela Maskirut, ou extraorfináriamente, quando for necessário,
convocada pela Maskirut ou pela metade e mais um dos chaverim das ehchavot de Maapilim e Magshimim.

Art. 14 - São suas finalidades;

a) Eleger a Mazkirut do Snif e elaboral-lhe
diretivas de trabalho,

p) Traçar orientação tafica em problemas de

ambito loca

c) Decidir e

5

servir de orgao apelativo de

suspercão e expulsão de artiliados

a) Orientar e eleger delegados do »nif aus
Kinussim,e Veidos fri.iot .
e) Discutir e opinar sóbre os relatórios da
Maskirub.

Dirige o Snif nos períodos entre as Assefot
Art, 15
elas eleitas e cons»
Klaliot ordinafias, uma Maskirut, por
ros:
memb
9
de
idas
titu

nização,
a) Maskir - que represonta a Orga
irui e do
coordena os trabalhos da Mask
Snif,

dirige suas secções, sua 002208-

arqui
pondências; e tem a seu emcargo os
vos.

ir, em
b) Sgan-maskir - que substitui o Mask
atas.
seus impedimentos, e redige as
nças do
c) Guisbar - que dirige tôdas as fina
quosnif e é responsável pela coleta das
organizacionais.

tas
onsável pe
q) Maskir-hachinuch — que é o resp
, indica e
lo

trabalho educativo uu ani

dirigc o Vaad Hamadrichim,

todo o traba
-* Woskir Halkranot - que dirige onai
s e plane
“lho de coleta de fundos naci
suas aja, em amnjunto com o Guisbar, as
nais,
acio
educ
e
ras
ncei
fina
s
dade
tivi
e coordena
£) Maskir Haiton::: - que orienta

34
as públicaçõer,das Kvutzot e do Snif,em

) Ra como Maskir Hachinuch

8)

Maskir Hatzofiut - que dirige as ativida

des escoteiras do movimento eas cooddena

com a machlacad de Chinuch.

h) Ma&kir-hachaluta ut - que orienta no Snif

guanto se relaciona com a hachshará, forma.

çao de garinci-hachshará e problemas finan

ceiros ligados à Hachshará, em coordenação
com o Guisbar do Snif,

1) Un chaver sem cargo,-que substitui os cha

verim com fungdes específicas, em seus im

pedimentos e participa normaimente das rg
nioes e atividades da Maskirut,

- Em todo s osSnifim
בדו
onde haja centros do Poa:
«a$ primeiro
E Hitachdut, haverá tréca reciproca de um delegado no
do Partido e na Maskirut do Snit,
omit

- 0 7888 hamadrichim é constituido pelos chave

$ segundo
rim que diregérem os Chugrai-Hamdrichim das diferentes shcha-

vot e co mpete a Ble indicar osMadrichim e coordenar todo o tra

balho educativo do Snif.
0
Art, 16 - E de competéncia, atividade e responsabilidade
da Maskirut:
a) Cumprir e fazer respeitar as decisdes das
Assefot Klaliot do Snif e da Hanhagá Artait

b) Informar mensalmente à Hanhagá Artzit, das

atividades do Snif e de todas as Machlakod
c) Afastar do movimento, de comformidade com
os itens a), b), c) e d) do Art. 12, os
chaverim incorrentes em faltas disciplina

Tes.
a) Formar comissões teênicas e nomear seus
membros para facilitar o seu trabalho.

e) Ratificar a indicação do Vaad Hamadrichim,
quanto a madrichim novos.

£) Apresentar relatórios de atividades às 43
sefot Klaliot.

constituida de forArt. 11.4 direção dos Garinim será

ma idêntica à dos Snifim

II - Dos órgaos Centrais.

do Tchud Hanoar HaArt. 18 - São os órgãos dirigentesMoatzot e a Hanhaga” Ar

as
chalutzit: as Veidot, os Kinussim,
tzit

A)

Da Veidá :-

a suprema do movimento,cen,
ou
frt, 19 = 2 76106 & a instânci
Artzit, de 3 em 3 mos,
gá
Hara
pela
te
amen
nari
da
erim
vocada ordi
chay
dos
2/2
de
de mais
extraordinariamente, a pedidoum, de Snifim,-por decisao de ma
Moatzá eu pela metade mais

Klalit.
is de 2/3 de sua Asseifá
dades:
Art. 20 - São suas finali
r
a) Aprova e modificar os estatutos do movimento
b) Discutir e resolver, sobre os príncipics

de orientação geral do movimento, táticas

e programáticas

|.

mevi.
c) Rever a organização é estrutura do
mento
wz e voto, delegados
Art. 21 - Participam da Veidá,com
por vinte chaverim, ou fragado
dele
um
de
azão
jfi
agá Artzit; o Comité

os chaverim da Hanh
ão a e
-Sion Hitachdut.
ei
Central do Poal

B) Do Kinus: Art.

nto,
ancia superior do movime
22 - 0 Kinus 6 a inst

o)

e se reúne de ano e: n

an o

nado da Ha,

nhagá Artzit e, exiraord13

e 2/3 ae
por de-

chaverim da Hanhagá Art
cisão de mais dc a y A

Art. 23 - Sáo suas
Svifim e de

ar Di

b)

Decidir 9 obre
7168068 60 movimen to
no ano ebtrante
Tomar decisoe y sobre sroblemas oa
erente a tátide ambito nac ional» no E
iretivvas de trabalho da Hanha-

à razão de 1 por 30

rim da Hanhagã Artzit

( Comité Central ),

8 único = (do ari.

em, qua

ela assume, alem das sus

C)

bu 0 ves

se

rea

iza

do Kinus»

Da Moatza:

aud Hanoar
Hachalutzi y
Art. 25 - E a mai
seus1160-8606 obri gat rriamente
que funciona de Kinus a y
uma vez por ano e excep cionalmente à pedido da Hanhagá Artzit.

Art; 26 - São suas

ati

Hanhagá Artzit
achar in-

a deleg
gados
enta chaverim,
pa dt.

ד, ]2 =

eleitospelo
ou fração maior
$ único

E
sá ele DS VAtulio ₪
Art. 28 - caPEshaga

do o,
hajam pago O
rá possuir a
D) Da Hanhagê !

= o

€ a Hamagá Artzit, que
ta por eles.
nto 30

tos

Art. 31 -

pelo Yirna

É

cons

DIS

Moatzá, se

os Kinussim

tachalutzi,
sendo elei-
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Maskir Rashi - Representar o movimento
exteriormente,

coordenar os trabalhos

da Hanhagá Artzit, dirigir sua seções,
sua correspondência e tem a seu cargo

08 arquivos e os fichários.

Sgan-Maskir - Que substitue o Maskir
em seu empedimento, redige as atas, dirige, coordena, planeja as finanças do
movimento e é 0 pela coleta

das quotas organizacionais.
Maskir Hachinuch - Que é responsável pela elaboração, coordenagão e cumprimento

dos progamas educativos e por tudo que se

relacione com edugagao no movimento.

Maskir Hakranot - Que dirige e planeja to

do o trabalho de coletas de fundos nacio=
nais no movimento. e coordena com O Maskir
Hachinuch e com o Sgan-Maskir, as que se
relacionarem com educação e finanças.
Maskir Haitonut - Que orienta, coordena

e fiscaliza as publicações do movimento,

em coordenação com a Machleket Hachinuch,

Maskir Hachalutziut - Que orienta o movi—

mento em tudo que tem a ver com Hachshará,
Garinei- Hachshará, problemas financeiros
ligados h Hachshará, em colaboração com o

&)

Sgan-Maskir,
Chaver Hakibutz — Que estabelece a liga-

cão entre o Kibutz e a Hanhagá Artzit.
ES único - Haverá uma troca recíproca de 1 delegado na Hanhagá Artzit e no Comité Central do Poalei -Sion Hitachdut.
-0 210000 VIDA HACHSHARÁ

- O Kibutz Hachsharã Ein Dorot, é uma das partes

Art. 32
do seus princíintegrantes do Ichud Hanoar Hachalutzi, seguin superiores e
cias
pios e diretrizes, obedecendo à suas instân
Hanoar Hachalutzi,
sendo seus chaverim membros efetivos do Ichud
com os mesmos direitos e deveres,

z autônomo,
Art. 33 - Em seus problmas internos é o Kitut

do movimento»
dentro dos princípios e diretrizew

s de alcançe lon
34 — No referente a planos finançeiro
Kibutz, devem eles
do
tura
estru
a
futur
a
am
ating
gínguos e que
com a Hanhagá Artzit.
ser resolvidos em conjunto
Art.

Art. 35 - Das relações externas:
atra
a) Com a Hanhagá Artzit éla será feita
gá.
vês do Chaver Hakibutz; membro da Hanha
r Hacha
b) Com o movimento, através do Maski
ut.
lutzi
-movimen
ec) Com referência a problemas extra O Kibut,
to e que tem direta ligação, com
.
em conjunto com o Maskir—-Hachalutziut

às mesmas
es com o exterior, obedecem
$ único - As relaçõgo
30.

normas do

item b ão arti

a em Hachshará e saída à
36 - Por ocasião da entrad do Kibutz, será resolviart.
da de chaverim
AMiá, a entrada e a sáí
a Hanhagá Artzit.
da em conjunto com
tado nos congressog do moviArt. 37 - 0 Kibutz é represen
a dos Snifim,
,

a

mento, com proporção igual a 5 vezes

Dorot", rege-se, inter-

+ Hocnchafa iin :
3
aa
ten
Jr, 38. — 0 Eibu
6 reginenso interno
tuto
esta
seu
por
namente,
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 — Os problemas referentes a educação,
3
erão tza-.
serão
tados no Kinus Chinuchi, que será convocada
anualmente, a cri
tério da Hanmhagá Artzi1 t ou a pedido do Snifim
1
, tomando uas

st
recomendações um valor executivo, apoés terem sido ratificadas
por um Kinus Artzit.

Art. 40 — Qualquer modificações dos Estatutos, só poderá

ser feita por uma Veidá,

6 א ם
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orientação
tema rever pontos de
Procuraremos neste
alguns dos
sublinhar
de
sentido
no
€
educativa do movimento,
alguns dos que Se diluiram,
de observamais importantes, fortalecer

que falteme São consequências
estabelecer alguns
do movimento em
período da existência
ções feitas no último e forman conjunto harmónico com O con
metodologia,
seus snifim madores,
fundamentos educativos,
ainda náo claramenpo existente de nossos

programas) € demais
te formulados,

conceitos implícitos

acervo expericompletar nosso
visam estes pontos
parando-a pa
pre
da educação,

no terreno
imento, em que uma
mental e ideológico
de existência do mov
go
lon
o
íod
per
me na açao educati—
ra um
fir
Pp
os
a-n
mit
ra per
ta tradição no seu
bagagem ampla e cla
fal
nos
da
ain
zmente,
va, na qual, infeli
aspecto positivo,

.

uma
0 movimento darDes
ional - Deve sos
de
candos.
1) Forma go nac
edu
nos
aos
completa

mais
formaçao nacional

ionossos valores nac es
s, e nem renovamos
to
anos; nem aumentamo nto de vitalidade nacional, e niss enime
nais. Carece O mov de muitas de nossas perdas. Devemo is
tos
tá um dos elemen
intensa, € os natura
nos
ão cada vez mais
frentar a assimilaçio que isto nos causa, preocupandotág
sos educandos .
prejuizos de con
nos
de
a
ens
int
ional
pela formação nac
formação *
- Como no caso da
ga ideol6car
2) Forma Zo social
uma
apenas de adquirir
ta
tra
nosso
se
and
nao
lig
isto é,
nacional,
ial
á-la à realidade,
com a “classe soc o
gica, É tambem levto e na realidade,
entaçã
chanich, no espiri ntificamos, O pro letariado . A ori
ais(Tecom a qual nos ide ou definida em conclaves nacion Veida
ra
fic
neste terreno já s do 2º kinus Chinuchi, da primei
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ericana), sendo
mário € resoluçõe
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e internacionais
edu
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,
erá
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dev
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e
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chvá,
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cas, desp
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tuais de estufa, Cada chaver tem que ser a personalização
viva de sua ideologia,

não somente em sua formação pessoal.

mas tambem em sua ação polítigda, conciente e consequente
de suamissão. Temos que ligar nossos chanichim ao meio do
qual sao produtos,e onde está nosso objetivo, pera partici
parem ativamente do combate político, Neste sentido devem”
se tornar tarefas militantes de todos, as campanhas finan-

ceitas, proselitismo, manifestações, etc. etc.
4) Preservação dos-valores éticos do

movimento —

A ortentacao dentro dos 3 pontos acima, entrosa-se e adqui
re significação específica à luz dos valores éticos à nos
so movimento, isto É, nossas concepções sobre honestidade,
integralidade de conduta,

retidão,

dentro do pensamento da

ligação harmonica entre indivíduo e grupo,e obedecendo
ritmo de nossa ação chalutziana,

ao

São pensamentos que o mo-

vimento lentamente cristalizou ; Cabe aos dirêgentes educa

cionais do movimento zelar com empenho pela sua preserva -

ção e transmissão viva,

,

Dentro dos métodos de trabalho mais largos, assi

nalamos' dois pontos

:

5) Estrutura educativa

:

-

Nosso trabalho deverá

se orientar no sentido da formação de uma sólida estrutura
educativa, preparada para longos períodos de trabalho,
e
não sujeita a-crises de entusiasmo ou depressao,
À ausencia de uma tradição educativa de nosso movimento deve ser

compensada pela responsabilidade e qualidade do trabalho
de nossos dirigentes educativos, sendo que assim criará es

10
ta tradição e estrutura, que até hoje nos faltou
6) Madrichut - Os pontos todos levantados só a
dquirem sentido real, em última instância, atravéz do

tra-

balho conciente e responsavel de nossos educadores de to —
das as shchavot. Regeitamos a ligação do: chanich ao  בטסםmento por estreitamento, por fanatização, Procuramos 7810-

rizar sua vida no movimento atravez dos maiores walores
que lhe oferecemos,

pela sua clara percepgao do quanto que

ele está acima da modorra do meio burguês, O trabalho quali
ficativo de nossos madrichim, é o único instrumento ativo
de formação e transmissão destes valores, Deve ele se realizar, pois, nos marcos os mais altos possíveis, a começar
já:
pelos madrichim das shchavot maiores, € daí para baixo,
que se trata de uma ação onde o exemplo pessoal é decisivos

Apresentaremos em seguida os
fundamentos educativos do movimento, as

resoluçoés da 1º Veida' sobre Metodologia
com as alteracoes devidas , e as obser

vagoes sobre os Programas.

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS

Os fundamentos que seguem serão levados á Veidá de Ichud,

como proposta do movimento Lror brasileiro para uma enunciação

clara e precisa, das suas 98868 educativas,
Consideramos
a que o movimento
linhas mestras do
galútico, num ser

fundamantos educativos
- as diretrizes gerais
a
de
obedece na sua atividade
educativa. São as
ul
nosso trabalho de transformar o jóvem judeu
apto arealizar o ideal chalutziano, de um

modo integral. Nelas estão esboçadas as qualidades que um chalutz drorista deva ter, e os defeitos especificos, que terá
que evitar, Restringindo-se apenas aos problemas de importán 1830 coerente e organicamente una,
cia fundamental, é uma ez
da nossa concepção ideológica £s tarefas educativas.

1) O ICHUD HANOAR HACHATUTZI (Dror - Hechalutz Hatzair

- Habonim - GCorânnia - Macabi Eatzair) ê um moviménto com finali
dade política. isto significa que procuramos dar ao chaver uma

completa concepção de vida, tento no terreno político-ideológi-

co, como nos demais setores da avi idade humana, Tem por finali
de
dade formar um homem perfeitamente inte grado em nossa escala

valores,,consiente da sua missao, capaz de bem executá-la ede
saber porque o Ía2» 00 0 fundamental da nossa concepção

seu
educativa, € que O indivíduo deve estar indentificado com o
elmente
coletivo, isto €, que sass interesses estejam indissoluv
grupo social a que pertence»

ligados aos interesses do

DA concepção da vida que o movimento lega aos seus
intengrant. ue um amplo grupo
componentes é de que som108 parve
texnacional,y com a classe
ave se indentifica no plano
o piano judeu, Pro=
a mundial, e no piano nacional im
sejam militantes opeos chav
fazer com que 03

entes. dos adjetivos polio do Xibuiz, per cone
judaica.neris
económicos e soc
um Estado Judeu Soo

ticos,
segue:

et A esta

concepção denom”
24

bur-=
!
Isto significa a  הdo pseudo dilema
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0
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class es)
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lado pi 1r gut 3

que a realidade da luta de

22 uma luta. de homem contra
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do está >
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gua
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na disposiçã
sds a
nes
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_,
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0
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Porisso, é atividade EM
ו

sen

energias,

não

E

sor

 לde-crdem pe

É

2
ו

L

0
2

5

E

i

pro

2
ו

A

p

/

>
y

41
uma

troca ralical cn sua vida,

inclusive rusolver com naturilade,

problemas que geralmente costumam surgir em 1dades MUITO els
avançadas. Mesmo porque, pelo fato de ser este centro de realização o Kibutz, faz-se nesecário uma modificação completanos
hábitos e sentimentos do chinuch, o que significa a criaçao de
uma nova vida interior,

completamente oposta a esta que se acos

tumou na atual sociedade, e a luta contra vicios característi—
cos dos individuos da mesma- Que incluem o fumo a bebida e a
prostituição, Será em função destas três três circunstâncias |
que os laços entre um indivíduo e o seu coletivo,

tendem a-ser

estreitados como base de confiança para a Hagshsmaá Atzmit, So-

mente quando o induvíduo possa contar com um apoio coletivo em

todas as circunstâncias, poderá reunir as forças internas neces
sárias, para a sua revolução integral. Somente quando o coletivo

possa contar com uma dedicação de seus membros em todas as cir“cunstâncias, estará apto a inspirar confiança e prestar ajuda

quando for necessário.

O fim do movimento é formar este conjunto de revoluci
onários integrais que entre nós judeus tem o nome de chalutzim.

Deve portanto, procurar a nossa educação forjar um indivíduo
que esteja capacitado a essumir o lugar que lhe cabe na vanguar

daproletária e conduzir a vitória o operariado judeu ao lado de
seus irmãos de todas as nacionalidades,
3) O movimento baseia sua escala de valores em sua con
cepção de vida chalutziana, Tem por fim formar um homem íntegro,

isto €, um homem consequente com seus ideais, com força do caratér para leválos atê suas últimas consequências, Ele deverá ser
um homem capaz de executar bem as suas tarefas, e conciente da

razão porque age e dos fins a que suas ações 0 levam. O movimene
to educará seus chaverim para que sejam sinceros em atitudes
ento
desenvolvam todas aquelas qualidades ligadas ao desenvolvim
individual e coletivo de nossa escala de valores.

4) A nossa concepção de vida embora integral, deixa
os indiviao indivíduo a resoluçao de seus problemas metafísic
perante a organiza-

duais. O movimento assume posição definida
seus interesses mação religiosa (com a sua casta hierárquica,

a dar ao chanich
teriais e posições políticas), porém se limita
o das superstios meios científicos necessários para, libertá-l
crença,
ções,

de
dando-lhe completa liberdade

5) O movi mento aceita somente uma divisão política do

a divisão enclasses e ideologias onde o
a que deve
enfrente um mundo conservador
ta
socialis
proletariado
que agrupa indi
juvenil
.
organismo
um
é
o
moviment
transformar. O
particular, devido à sua idaviduos que requerem uma, educação
uma divisao ideológica
de e situação, sem que isto signifique
, e a luta

de:
mundo e da humanida

de idades,

gerações
reafirmando a divisao domindo em

mação humana,
delas como motor da transfor

6) Nosso fim exige a realização de cada indivíduo que
integra o movimento. É necesséio que a obra que pretende levar
da pelo estorço de cada um. À responsa-

a diante, seja construi
, A autos
abase da realização do coletivo
pilidade
ual6 não somente a ida à Hachshará, É o con=
realizaçãoindividu
individal
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junto de todos os esforços do chaver para integrar-se no movi=

mento, na luta pelo engrandecimento, na tranmissão de suas - àdéias e na formulaçao de sues ideias, na soluçaú de-seus probNossa edulemas, ou na execução de tarcfas dequalquer espécie.
cação deixa a cargo do chaver o princípio da Hagshama Atzmit,

ias para suporPode, no máximo, dar-lhe as qualidades necessár
lo, mas não tomar seu

tar as difilcudades na luta, pode auxiliálugar. O movimento indica o caminho mas, cabe a cada: chaver se-

guislo, É sua tarefa educativa, capacitá-lo para seguir o cami-

nho, dar-lhes os meios de libertar-se e libertar a outros, de
modo que a experiência de uns, auxilie na luta de outros,

.

0

m na
7) O movimento exige de seus chaverim que aplique

vida diária,

fora de sua atividade direta no movimento,

o cum—

primento estrito dos ideais sionistas socialistas. Isto significa uma regra severa para a conduta dos chaverim e suas rela”

o com
ções familiares e suas atividades económicas e gen contact

organizasmos e círculos culturais, artísticos e especialmente

velar pepolíticos, O movimento tem o direito e a obrigaçao de

lo cumprimento desta regra educativa fundamental,
8)

Em nossa metodologia educacional, os mei os pelos

quais educamos mossos chanichim, estão sempre ligados aos fins
que pretendemos atingir, sem mecanizar nosga educação e transa. Assim
formar seus meios em fins separar a educação da. polític
mesmo,

ncias dos
procuramos aproveitar no possivel, as experiê

semelhante
movimentos que já enfrentarm problemas educacionais parte de
grande
criar
a
os
obrigad
porém,
Estamos
aos nossos.
as especifinossa técnica educativa, devido aos muitos problem
s,
cos que enfrentamo

caBSERVAÇÃO :- Foram introduzida! siras modifi
& l.a veidá, que surão
girem na última Noatzá Sul-Americana
ou que
lator o salientará,

METODOLOGIA EDUCATIVA
.

De uma forma geral, reafirmamos toda nossa metodo

Cao comalgumas raras exceções abaiw

especificadas, Mui

ta  סשsa não foi devidamente realizada, devendo pois,

ser >

submetido este programa metodologico à now» período de trabalho, com maior empenho na aplicação,
À
Veida

Baseado nas resoluções do II Kinus Chinuchi e 1º
recomendamos:

— A

Leitura

1 - 2 Intensificar o hábito da leitura ao máximo,
b)

Que os madrichim orientem esta le itura para

os fíns que a educação integral do movimens

tem em vistas,

0( Quea Hanagê Artzit envie aos snifim orientação bibliográfica completa às
chavot

diversas sh

Educaçãosocial
2 - Intensificação da educação social no movimento

da seguinte maneira : nas shchavot menores,
criação de sentimento social, sensibilidade pa
ra com as injustiças sociais e nas sichavot ma.

iores, conciência de classes,

Educação intelectual
3 — Na educação intelectual se combata o dogmatis
mo e aceitação fácil e superficial por parte
do chanich, os pensamentos do movimento, Deve
se manter vivo o espirito de inquietude inte=
e hávito de investigação propria.Nes
lectual

|
|

se sentido, reafirma a resolução 60 IKinmus _
Chinuchi, no referente ao problema da rel igiao

Ilom Haskinntá
4 —  בinstituição do 'Iom Has ichyvá para shehavot

tzofim, solelim e bonim, por snifim e garinel
para cada shichv£ em
hasnif, em dias couuns
todo movimentos

Uniforme

5 - 0 uso de uniforme em todas as atividades do
movimentos

Tzofiut

6 - As ativida
seguintes se

fiuticas sejam utilizadas nos
4
:

a)

mento de fixagão e consolidação: do

b)

primordial para o desenvolvi
cieme:
Como
mento Gas faculdades perspectivas e sua a-

e)

|.
plicação posteriore
elecer
Como elemento essencial para estab com o me
um contacto organico do individuo
jo ambiente

sÃicos
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Para tante) vecomen da-se entre outros. os seguin
a

E

ves métodos :

a) Insentivar as kvutzot o hábito de colecio —
nar minerais,

plantas,

animais para desper-

tar “cs chanichim a curiosidade pela natu reza.
b) 0 ensino da tecnica escoteira na medida das

necessidades.
e) Para as shchavot maiores,o pioneirismo pro-

priamente dito.

Trabalhos Manuais

7 - Intensi fiçação de trabalhos. manvais no movimen
to, no espirito da resolução do I Kinus Chinuchi e como atividade educacional

normal princi

palmen te para as síchavot menores,
Esportes

8 — Aplicagáo da resolugáo do I Kinus Chimuchi sobre esportes, no sentido de atingir os seguin-

meme

om

tes objetivos :

a)
b)
e)

desenv lv manto físico pr priamente dito;
elemento de coordcnarão e disciplina;
desenvolw mes y de espirito de equipe»

9 — A Hanaga Artzit

'

e snifim que estúdem a possi-

bilidade de realização de Droráadaso.

1C -A aplicação e renovação de metodos de Itonut,
cujos objetivos educativos deverão ser :
a) Criar nos chaverim o hábito da expressão es
eee

crita.

b) Uma maior ativização intelectual e ideolêgi

6
Para tanto resolve :

0

a) Nas shchavot Tzofim e Solelim deverao ser
tos itonim por shichvá cuja elaboragao

110828 o

cargo dos snifim,

b) Nas shchavot bonim, maapilim e magshimim,

deverão ser Teitos jornais de kvutzot, Nes
tes,

observar-se-à as seguintes normas:pro

curar tornar os jornais expressão fi el da
realidade viva do movimento; os jomais de

verão ser ori entados pela machl aká de Ito-

nut, em

estreita colaboragao com os cmguim

respcotivos,

sugerindo

temas centrais,

tar,

imedinio como assuntos de
to de interesse
\
 הדרוpo GE
maior anro
c) Os Itonei  שב0 servir cos sesmintcs
fins : estimulo para artigos livres, diseus
₪068

6

polemicas e para exposição em geral,

Educação Nacional

ia básica da educa —
11 - Considerando a importanc
hica do mo —
ção nacional na atividade chinve

TR

eimã

vimento recomenda 3

ica n viva das “datas
dentro do espirito do

a) comemoraça

a tisticas e de ; caracter geral,
nen te nes shehavos menores, ano nos

b)

sentido'de leva? a

80 povos

|

estas o espirito

tacto com a cultu
e) nrocurar incéntivar o con
\

ra e o pensamento judaicos

—

POOR ORGINAL

recomenda as seguintes norma

I - Criar nos snifim un €

cio-go uso E.aptendizado do 37
do uso sistemático de terminología 19):

ca, nas atividades diárias e pela cria

dos chugue dovrei ivrit,

e)

grupos de caave=

rim de 1818 1
/
II - Criar nos snifim os mais necess
rios para a execução plena da resoulução
do I.K,C. a repeito do assunto
e que a Ha
nagá Artzit coordene estas-ativvidad
:
Estimular o contacto com a cultura

jdish

valorizando a língua, meio natural por es
te contacto.

Simbolismo

12) - De acordo com as 2680100068 660 2
recomenda a utilização do simbalismo

nas comemorações das datas nacional jJudias e como auxiliar educativo de ac
com as especificações do programa dei initivos

13) — Apfeiçoamnto das formas estéticas nas
atividades educativas no movime

Machanot

14) - A machlaká de chinuch da Hanagã

elabore um programa complementos
finitivo para as machanot kaitzr

da shichvá,

15) — As machanot kaitz das shchav:

e Magshimim sejam realizadas

16)-

nacional,

Junto a estas machanot se

nários de caráter prático

Cultura Artística

7

77Tí) = Incentivar a capacidade de

ciação artística nos chani

setores e para tanto suger

coros,

orql eestras,

no movimento.

Publicações

grupos

18) = A Hanagá Artzit dev
Lamadrichim"

em que

orientação geral
tais como: organi

de datas do movi
trablahos manuais

Fumo

19) - Reafirmando

Chinúent, referente
recomenda o II KG.
medidas  הno

pleta extinção do mov

que se inicie
es do movi

Modifica
Pelo fracasso
a respeito do 1
orientando-se 0
ter o vicio do fu
tas a cargo de Cc:

hut
ric30)

Mada.
Dupia
lamac
Pup

- O TI K,C, aprecia
orientação sexual
tre madrichim e ch:

ta
מ
cpostos;,
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Particularmente na sichvá de
eolelím e o

Codsuquente «desenvolvimento daRR,
nes-

o

1]

dupla ado oh
trabalho, o
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Tem surgido nos últimos meses uma errada ten

-dência den ses do mundo sionistasa da desva

-lorizagáo da hachshará no galut,chegando se
propor o
 גוfecheamento,ou no meio

termo, diminuindo mesmo a
o apoio
ber,

moral e material,
que lhe deveria ca
a

Surgíu à base de uma falsa

-çoés de uma hachshará no galut,

nyerpretacáo das fune

 לmuito contribuído pa

-ra isto relatores locais e mesmo de Zretz,
quo por observa
-çoês superfici ais,de caráter puramente técnico conelu
íram
a sua inutilidade,O fechamento des Hochsharot
dos EE. UU. por

motivos especiais,completado o quadro. Alegam que a hachsh
ará
em
Eretz pode melhor suprir, e ainda por menor

prego,o ensi
-no profissional e ivrríticosneste ponto provavelment
e esta-ríanios de acordo. Sucede

orém,que o valor da hachsh

ará é
fundamentalmente outro:está em ser o centro chalutziano
vi-vo do movimento . sendo seu elemento caracterizad
or,
que exerce influência-por ser exemplo concreto e próximo da
realização coletiva e auto-realização-ssobre o movimento em
particular, e também
sobre a juventude e o ishuv em geral,

Sem a hachshará o movimento chalutziano no galut,
perderá muito do seu conteúdo mais vital. $e nem sempre a
hachshará cumpre suficientemente comestas suas
funçoés, er
grande parte o foi , exatamente a não colaboração e falta
do devido apoio das instância
lonistas.

A

Devemos nesta Veidá  לsômente nossa po

siçao da importância e do valor da hachs hara-e para nós isto
ainda não foi objeto de dúvida-mas prince palmente,
e duma
לו
forma ativa e militante, combat er o êrro, levando este nosso
pensamento ao ishuv e ás  ב תבsionistas, colocando a
hachshará no lugar
devido perante
o exterior,
S
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êspecialmente em S. Paulo surgiram'recentemente
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 לEsta
Veida deve encontrar a síntese, dentro da li
Ro ntinuidado e coerencia ideologica do tratamento
 לpr oblemas iniciada no 4º Kinus Ártai,
8

Queremos

sta introduzir a questao,

ampliada pela eee oral de סי

que devera”

Nestes anos de sua existencia, o movimento cristalizou uma
ampla e madura pg de vida -- ainda que nao definitiva
nem completa -- e uma escala de valores proprios, atravez dos
quais interpreta os  לsociais e a atuaçao do homem,
Baseamn--se em :

teologia judio-proletaria,
Zz - onde esta ideologia encontra
izaça
pela constituiçao da comuna
6

or meio delas o movimento criou e desenvolveu sua orientaçao profissicaal,

Na sociedade butbguerssa nrofisesó pose
nora aqueles que
dela precisam e que a podem 6800702, uma imp 27090018 tremendamente grande, porque

é

seu instrumento princinal vara

“vencer! na vida, e muitas vezes, mais entre os judeus, o
Melhor seria
único ideal de auto-realizaçad que lhes res
de diferentes niveis econopos de profissoes,
y porque para um jovem de origem burgueza, a
8 entre uma profissao liberal e outra, por exemplo,
insignif A mesmo acidental, enquanto

:

mplo;
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o manual é
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Resta-nos f
1- E“preciso procur azer bres bservaçoés:.
ar
que,

;

nao depeuder de auxilios exteriores,
em al guns sentidos, e“desmoralizante.

2» E'artificial e por
tanto de srecomendavel a constituiçao de
shitufim de kvutzot, p
nao vem atender - & nad a!
em casos raros, quando orque
entao pode se justificar - necessi
dades concretas,

3- Os garinei haschara'devem organizar
seu shituf proprios

TEMA:

DIRETRIZES

Uma vez

FUTURAS

que

a

Unificaçao

com. o

Gordonia dever-se-4

dar em seguida, a programacao das futuras atividades deverá
ser feita na

Veida'de Ichud, pois que somente entaô teremos
todos os elementos, politicos, organizacionais
e humanos, que

nos permitirad estabelecer uma planificaçao
completa.

EA
E“nossa opinião que a 7610878077
orem debater e
definir as linhas mestras que nortesrao as atividades do

novomovimenta, afim de-orientar v melhor autorizar
a delegaçao avo as 107828780 Ichud, a resolver sobre os trabalhos

futuros.

Neste particular,cremos que o I.H.H. estabeleça ,
como sua diretriz central, o proselitismo nas sichavot malores, concentrando em tornôdesta«maximodoseusesforços
Esta nossa
Es
3
posiçao nad
posiçao
nao e”,
e”, nem
ne original
iginal ee nem
ne recente:
ente: os

nossos últimos Congressos tem, repetidamente, se manifestado
neste sentido, Infelizmente poz o ate“o presente, todas estas passadas resolucoes nao foram realizadas com resultados
satisfatorios. Apezar disto, insistimos que a nossa preocu—
paçao central futura, deva ser esta — proselitismo de gente
mais velha - fundamentalmente por dois motivos : dum lado,
pela necessidade decisiva que para nos representa, e doutro,

pelas possibilidades existentes, ainda nao devidamente aproveitadas.

O nosso movimento,
sempre provuronm acingir a juven=
tude, com grande exito no *rimcipos bempos, mas decepcionan=
te no” correspondencia à.
entao em diante. Sem dúvidas
10280
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de movimento

de

Vanguarda -

por

que nao vem ao en”
“ixo dos interesses imediatos do grupo
racional e sociz! que pretende atingir, mas ás suas necessidades historicas mass pr fundas —- determina o nao afluxo

espontaneo de novos chaverim, Os anos de 46, 47, 48 e 49,

foram anos de grande agitacao e entusiasmo geral, produtos

da epopeia da libertagao e da constituigao deMedinat Israel,

e quando a importancia vital de sua construçao estava preA
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a todos, ainda abalados pelo trag£ico massacre hitle=
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 ו- nossa tática neste setor
foi a busca de

tingindo
ER E OS, sem esforços intensos e constant
5
Pouquissimos e por isto conquistando menos es, a-
ainda.
rasa à orem éxito € preciso
uma açao de muito maior

para ל בק מס grande agitaçao
, que alcance muitos
mente 6 E
“aqueles poucos melhores, capazes + potenc
ial-

des

ua ena o

chalutzianismo, por

suas verda-
cuidar a “ar de suas grandes dificuldades, Precis
So"
2
CC NãO cair em barulhos Geo dispersoes amos, porem,
estereis,
E sim agir com Inteligencia e progra
ma, procurando despertar
SH8MIS preocu
pacao e wide Fiona juvenil.
+. E preciso considerar que a nossa 89082
tude e”“tad grande que precisamos de pontes para 8080 da juvenpassar : por
isto devemosincentivar, ajuda
r

pecie de agoes e organizaçoesjuv a criar e desenvolver toda esenis, de esclarecimento e
di-

fusao sionista

: Sao elementos de ligaçad
e campo de prose

li-A formaçad de grupos de estudos de assuntos
de juventude em geral e do movim
ento em particular podem
constituir
forma boa de criar para os novos
,
e cultural, sem compromissos forma centros de atividade social
is com o movimento, ainda
que ligados a 616, e que em alguns meses de
açao educativa
nossa podem se transformar
em verdadeiras kvutzot. Possibilitam tambem a ativisaçad
de jovens simpatizantes de fora
do
movimento.

tismo.

.
» Ressaltamos que na aplicaçad, o funda
mental e“uma
dedicaçao de esforços permanentes
e intensos. Em relaçoes
exter

nas analisarenos alguns instrument
tares : Kinus da Juventude, Federaçad, os talvez complemen—
Machanot Sionistas, uv

Cumpre assinalar que a experiencia recente
do snif

S. Paulo tem demonstrado
como bastante produtivo.

como tudo isto nao so e possivel,

ו
”2

TEMA ,:

RELAÇÕES EXTERNAS

:
Apresentamos neste temário os problemas politicos externos do
movimento ,que esta Veidá deverá estudar e concluir you reafirmar-para
que possamos terdentro do movimento, daqui por diante , como até agos

ra, ume orientação precisa e clara ,

Alguns temas não são levantados,

devendo fazê-lo o orador oralmente, para não cairmos na repetição, outros e a maioria não são desenvolvidos em tôda amplidão, como os de mais temas deste temário, apesar de sê-lo necessário, por motivos de

ordem técnicas,

À
Enfeixamos neste tema os seguintes assuntos: Movimento mundial
e movimento regional, Ichud Hakibutzim, Iusy, Poalei Sion, Organização
Sionista Unificada, Garin Brasileiro e Brur Chail, Shlichim,

MOVIMENTO MUNDIAL .-

No tema de Unificação abordamos com amplidão os

problemas da Veidá Olamit de Ichud entre o Dror
e o Gordonia, e analisamos os problemas organizacionais inclusive. Resta-nos aqui estabelecer como agirá o movimento
frente á nova EHanagá Elioná e as relações entre ambas,

Não há duvida que a Hansgá Elioná, deverá centralizar o trabalho de
todos os movimentos e realizar uma atividade profícua, que diretamente
influa em suas relações com os masmos, Muitas secretarias mundiais, apesar de tido oportunidades de ação e de serem prestigiados perante os movimentos nacionais, não se puderem manter a altura e se transformaram em
simples organismos de contactos esta deverá evitá-los.
Mas,

ao mesmo tempo que deveremos prestigiar a Secretaria Mundial,

um suserá preciso delimitar as funçoes da mesma, afim de não se criar
opinices, quando não
perposição de autoridade e por vezes um choque de
houve coordenação suficiente entre ambas,
por suas próprias
O movimento brasileiro em sua organização rege-se

Territbriais. Os problemas
instancias eleitas diretamente nos Congressos
, inclusive os politicos
atividades
de
setores
os
internos seus em todos
dos organismos internos. Mes,
e os de trabalho sáo levados á competencia

trabalho pelo Dire mo os shlichim sío controlados e orientados em seu
tório Nacional. Daí, ter-se que estabelecer as relações entre a Hanagá
claros nossos estatutos quanto a
Artzit e a Mundial. Cremos, que estão
u.
irmo
reaf
.o
o
ment
movi
do
isso e a tradição
juvenis, á base de in entos
movim
Existe uma tendência em alguns
lizar e

, de centra
formações erradas ou conceitos de dirigéncia falhos
EI e assim tornar acéfaem
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ativid
de
l
centra
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o
sstabelecer
mente da Secretaria Mun

vimentos nacionais e dependendo direta
27 8
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vezes frutos de evoluções diferentes e que não
mesmo das tnuota
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 הestabelecer un st 7

normal

a nossas relagoes con

SA
de ponto de vista da aliá e hitiashyut. No ponto de chalutziut
Seב ב 
rmamos quanto ás decisões e vonta-
en so movimento nacional,

idir do futuro de seus garinim e hitiash

vut,
de acórdo com as inf
do garin
brasileiro.

INTERNACIONAL

SOCIALISTA DA
ARSaa

JUVENTUDE.-

Acei
1

:

a Hanagá Elioná e da Vaadat Hatnuá
SRA

nosso movimento mundial a afiliação á Iusy,

» &0 empenho e explicação da delegação bra1
mit. Também o Ichud Olami e Mapai

renovaran suas ligações com a Internacional Socialistas, fundada em julho de 1951, tendo participado do

seu último congresso em Milão e eleitos para a Secre-

teria Mundial.
Apraz-nos estas decisões, que provêm no movimento desde o 4º kinus
Artzi e nossa nanifestação a respeito. Devemos cgora, com nossa filiação
direta aos organisnds internacionais, agir permanentemente em favor da
luta pelo socialismo internacional, assim como lutamos intensamente pe-

lo socialismo judeu e israeli. Já através dele fazemos muito. Podemos
trazer aos organismos internacionais a nossa experiência de movimento
juvenil militante, 85100 6

POALEI SIONcialista no galut e espe-
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ORGANTZAÇÃO SIONISTA

ESIONISMO.-

à discussão sôbre os problemas do sionismo e

da suacrganização no Galut, deveria preceder
neste tema. Tanto cono no ânterior não o faze

mos.

O relator levantará os pontos orelmente.

5
No entanto, é preciso, sem querer chegar ás
conelusõss estabelecer o status da
Organização sionista do Brasil, sua
ligação com as massas judaicas, sua ativida
de politica, cultural e ideológica - estabelecer nossa orientação
quanto a isso, afin de participarmos ou levantarmos as discussões devidas
nos organismos próprios, como
O fizemos no
32 kinus Artzi da Unificada.

E nos fácil estabelecer as relagdes entre a Unificada
ea Juven-

tude, os movimentos e as hachsharot, além de
un trabalho intenso

en prol
da chalutzianização dos jóvens do Brasil,
Nossa luta no sionismo brasileimo
será esta - de orientação geral e de
conquistas de novas posições para a
Juventude,
FEDERAÇÃO JUVENIL
SIONISTA.a

Determinou a la. Veidá Artzit e confirmou a
qa Moatzá, nossa posição no Comité de Coordenagao dos movimentos juvenis, dito tambén,
Federação. E básicamente orientou nossa decisão, a diretriz de proseliut e os meios
de que lançariamos mão para tingir a juventude en geral.
Para tanto,
determinamos que serima instrumentos nossos as Federaç
ões Locais e básicamente o Kinus da Juventude, que decidiria da futuro
deste organisno,
Deve estar claro para nós, que a decisão desta Veidá será
importante,
pois terá que determinar da utilidade da Federação

e o nosso gráu de

interesse. Pois, perdermos forças em organismos estéreis e de
discus-

são acadêmica não nos podem interessar.

Reune esta Federação quétro tipos de organismos: a)

o nosso

movimento, sua parte central e vital; b) os movimentos do Mapan com
seus caracteristicos especificos; c) os ''movimentos de aspiração!'sd)

os movimentos não chalutzianos.

Bastante critica é a situação do movimento Hashoner Hatzair
por diversos motivos: de um lado a inexistência de dirigência local e
consequente "acervo" de shlichim de Eretz ( 4 !) aliado a un movimento
de maioria crianças e sem grande futuro chalutziano; por outro, a ideo
logia stalinista que os põem em choque com o ishuv e o pior, fáslos
perder seus chaverim mais importantes, que integram as fileiras "nakistas" brasileiras.
O mesmo acontece com o movimento Hekibutz Hameuchad (guardadas
as proporções). Está êle reduzido a um pequeno núcleo em São Paulo, ten-

do falhado na expansão para o Rio e Porto Alegre. Hoje, está em vias de
não possuir continuidade chalutziana (que previmos em nossa discussão com

mesmos há um ano, quando se lhes dava uma hachshará).

Os movimentos de aspiração, constituem os pequenos, sem excessão,
que não aumentaram nos últimos tempos e pouco a pouco estao retrocedendo.
Seus planos e diretrizes para as épocas próximas, redundan en fracasso,

nao contanto muitos com shlichim, que si existem, pouco ten a fazer.

O último agrupamento, mantém as mesmas características anteriores, notando-se um incremento na atividade da dita "Chativá Hatzeirá do Mapan",
Por duas vezes quase foi selado o destino da Federação: a) du
rante a "orise! criada no Brit Irgunim Chalutziim com nossa saídas db)
na resposta politica á Pragas.
Deve a veidá portanto tornar claras as opiniões e determinar as
diretrizes de ação da veidá e tambén quanto á criação de departamentos da
Federação e extinção dos demais organismos juvenis.
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