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“A=--RESABUCOES GERAIS»
O IIIº Kinus Artzi

da Organizagao Juvenil Sionista Socialista "DROR"

saúda o MAPAT, vanguarda do operariado 6 Ishuv de Israel, em sua luta
pela efetivagao do Estado Socialista.
0 III2 Kinus Artzi da 0. J. S. S. “DROR" reafirma a aspiragao do movimento à unificaçao das forcas sionistas socialistas e dos movimentos kibutzianos,
O IIIS Kinus Artzi da O. J. S. S. 4ROR" envia suas saudações fraternais
ao ponto vanguardeiro do chalutzianismo latino-americano, o Kibutz Mifalsim, centro uniíicador de nosso movimento da América do Sul em Israel,
₪

O IMI2 Kinus Artzi da 0, J, S. S. "DROR" exorta a 0. L. A. 6 8
Kesher a envidar os maiores esforcos em pról da ativagao da nossa Central Múndial,

juvenil.

e pela convocagao de um Kinus Olamí de nosso movimento

0 1115 Kinus Artzi da 0,

o

J, 3.

S.

"DROR!

expressa sua inteira solida-

riedade à 265010080 60 Congresso da Secgao Francesa da Internacional
Obreira (Si F. I. 0.), em favor da formaçao duma ativa Internacional
Socialistas.
-//-

“B-- RESOLUÇÕES SOBRE HACHSHARA E ABIA

Sôbre Hachshará e Aliá, resolve o 1115 Kinus Artzi da 0. J. S. S. "DROR":

HACHSHARÁ:
19- só entrarão no Khbútz Hachshará chaverim pegtencentens ao movinento.
5
2º- Só entraraç no Garin Hachshará chaverim pertencentes à Shichvá Avodá;
à) duranto o periodo de um ano,

Axodáz Noar.

quando tiverem vindo

b)durante o período de seis meses,

retamente na Schichvá Avodá.

da Shichvá

quando tiver ingressado di-

º- Considerando-se a situação específica atual do movimento, deve-se langar 8le 2 busca de chaverim de Shichvá Avodá, orientando-os diretamente

para- a Hachshará dentro da letra o espírito da Resolução £, Item b.

4º- A entrada do 22 e 5º Garin so fará apósas Machanot Kaitz, o a primcira
parte em Dozombro.
9º- À primeira parte do 2º Garin deverá ser constituida
chaverims,

no mínimo POLO

4

º- Devem os Garinim:

alter a duragao mínima de seis mesos.

b)orientar

témica e profissionalmento

f

a

seus

c)orientá-los politica e ideologicamente,

chaverim.

\

*

d)obrigá-los'ao estudo do ivrit, como preliminar ao prograna a

sor dado na Hachshará.
0

| que

o critório para a soloção de

o qualitativo.

chaverim para os garinoi

ara o ingresso do chaver no Kibutz Hachshará:
ser indispons avel ao movimento,
lo
ivrit, do acordo com o programa que vipr a esta-

Hachalutziut da Lihská Morkazit.

oJostar quites com o servico mibitar,

d)aprosentar atostado favoravel, módilio o dontárib,

oJapresentar documentos regulamentares para aliá,

ALIA:
9-A aliá do 22 e 32 Garin torá lugar após as Machanot Kaitg.
1

901-ב8 condições dos chaverim para a aliá soráo:

a)ter no mínimo seis moses de Hachshará.
b)tor conhocimentos básicos de ivrit, segundo o programa a
ser estabelecido,
c)nao ser considerado indispensavel ao Kibutz.
d)não sor considerado indispensavel pelo movimento.
odostar em boas condições do saúdo,
£f)ser considerado capaz para a aliá pela Assefá Klalit do

Kibutz,

N

eforente ao 12 Garin, sairá sua primeira parte 63 20202020,
6
on
ituida de 20
chaverimo

HACHSHARÁ EM ISRABL:
0 12 Garin deverá fazer Hachshará num Kibutz Vatk.

15º-Dopois da Hachshará num Kibutz Vatik, o 1º Garin dirigir-se-á para o
Xibuta "Mifalsim'", como integrante do Garín Latino-Americano.
14º-Para a efetivagao dos dois pontos anteriores, deverá a Lishká Merkazit entrar em contato com a Lishkat Keshor, o Morkaz Mapai o a Maskirut Hakibutz Hameuchad.

RESOLUÇÕES GERAIS.

15º- Deverá ser de
do DROR o chaver que, após a idade estatutária,
docidiu nao segui
caminho da Hachshará, e isso se fará ainda que
seja considera
indispensavel ao movimento.

162- Recomenda oo à Lishkat Kesher que, em Mofalsim, não se aceitom
chaverin
igados do movimento,

%

E

Rs

ADO PARTIDOPOALEI-SIONHITACHDUT.

€

respeit
formação des Socção de Língua Portuguesa do Partido Poam
¡on Hitachdut, e cora fundamento nan rosoluções da última Moatzá %

tido, resolve o 1112 Kinus Artzi da 0. 1. 8. 8. "DROR":

a

necossidade da formação da Socgao de Língua Portuguosa,
ta a unidade do trabalho do nosso movimonto na Arório

%MY
É
%

plo da Argentina, doterminar seja também conhosida Épa

"GRUPO SIRKIN",

5
ndo tao

ate do Paftido 200101-5108 Hitachdut,

somento pela atividade ch]tural 9 técnica,

om vir

ator língua; e a  בpela sua formação e orio

erá oxclusivanento
rolacoes ontro

DROR 2

| 690808 do dirogáo do Partido.

o Grupo Sirkin serao exatamento

quo nntro  הMovimento 6 o Partido em goral.

as mesmas

Reconenda-se que para o Grupo Sirkin sejam trazidos elementos 00;8
de 23 anos, devendo os mais jovens ser orientados para o DROR,

21º- Recomenda-se que haja bem definida separação entre as atividades do Gru=
po Sirkin e as do Movimento.
- À pedido dum órgão do O eMazkirut dum Snif DROR poderá, mediante ratificação da Lishká Morkazit, indicar chaverim estatutariamento

nembros do Poalei-Sion  וaté o núnerormáximo do três, para sorvirem de instrumentos para a fornaçãoo iniciar a orientação do Grupo
Sirkin local.

,
- Após s s eis meses de trabalho no Grupo Sirkin, mediante recomendação
ireça 0 êste, A o observância do reguodamento' comum,
ao direi to de
d entrar para o Garin Hachshará,

da
seus chaverim te-

242- Reconenda=se ao Partido o envio de chaverim do Grupo Sirkin para os
cursos de madrichim em Israel.

=D- אצHADRICHT

:
[
|
ו
B84. mondo em vista o grande valor e necessidado dos cursos de madrichim om
Israel, o Terceiro Kinus Artzi da O, J. S. S. "DROR" recomenda ao movimento o envio de chaverim para seguir tais cursos.
O Kinus considera necessário o envio dechaverin para os cursos do madri-

chim do MAPAI e da Sochnut, e para tanto resolve:

o RESOLUÇÕES, GENERICAS:

= Devocá Pormat-so imediatanente uma comissão composta de

chaverim da Lish-

ká Morkazit e de chaverim que terminaram o curso em Israel, a fim de orienta
Mazkiruiot a respeito dos cursos, selecionar os candidatos e prechaverim,
Merkazit deverá tomar imediatarento d maior número do in'or:ae
possivel sobre os cursos do madrichim do MAPAI e da Sochnut.

º- Deverão as Miazkiruiot iniciar imediatamente

o estudo

dos candidatos para

os cursos do MAPAI e da Sochnut, a fim de apresentá-los à ratificação da
Lishká Merkazit ató o Kinus Chinuchi.

RESOLUÇÕES ESPECIFICAS:

I)curso do MAPAI:
200020108 que o número de ב

cerca de tr6s (3).

enviados ao curso do APAI

29º- 0 Kinus reconenda que os candidatos ao curso do MAPAI tenham do 19 a 21
anos, e quo, antos de partir, fiquem concontrados durante trinta dias

num único local.

3020 Kinus

IL)Cuzso da Sochmut ;

recomenda quo -o número de chaverixn enviados ao curso da Sochmut

soja no nínimo

o

a

4

de um para cada Amare

.

ma.

He. Xinus determina a promoçao

condicionado à seleção,
ms

dum euzsa concurso para seleçao de

tos para o curso da Sochnut em meados de Outubro.

1

candida-

322--0 Kinus reconenda que os chaverim destinados ao curso da Sochnut fiquem
concentrados num único local duranto sessenta dias (69); G que tenhan a
idade de 18 a 20 anos, sendo tambén apreciada a convonióncia do tóren
sido madrichim no movinonto,

III)Qualificações

É

332+.0 Kinus recomenda 05 soguintos critérios gorais para a soloção do
chaverim:

ajDispensabilidade imediata do movimentos
b)Capacidado individual.

c)Possibilidado de trabalho, após o retorno, pelo prazo

mínimo de dois anos.

d/Ter no mínimo seis mesos de movimento»
o)Pistribuição goográfica na medida do possivel.

IV) Status dos Madrichin:

34º-

Os chaverim que torminam os cursos

de madrichim em Israel

9

sao cone

siderados adjuntos à Lishká Merkazit, e trabalharão no movimento

sob sua dirota orientaçad o direçãos

E

/

Be+--PLANOS PARAALISHKAMERRAZIE:

/ =

MAZKIRUT :

d9º= Para organização do arquivo da Lishká Merkazit, os Snifim farão as
1
La
:
1
[
o
lerpela Lishká
chaverim preonchorem propostas, do modélo fornecido

kazit, cuja segunda via será a esta enviada.

565- 08 Snifim manterão fichários e organizarão registros históricosdas
atividados dos chaverim, a fim do possibilitar rápidas informaçoes
quando 6008862188 ,

sobre cada

chaver em particular,

372- A Lishká Merkazit informará aos Snifim sobre todos os assuntos de im

portáncia] e será por Ustos mensalmente informada das atividados, editando à base dos informes um boletim informativo interno, ao encargo
da Macheleket Haitonut.

58º À Lishká Merkazit manterá contato com os órgãos centrais da Tnuá,

especialmento a 0. L, A. e a Libhkat Kosher, e com as principais instáncias sionistas do Brasil o do exterior.

SGAN-MAZKIRUT :

39%-0 Sgan-Hamazkir da Lishká Morkazit devorá regulamentar o mátodo de cob=
rança do Mass-Chaver, mantendo-se as quotas atuais.

40%-0s Snifim doverao intensificar a campanha permanente de Amigos do DROR,

412-A Lishká Morkazit doverá ser consultada sobre qualquor campanha financcira particular de cada Snif,

é
:
E
.
é
422-0 movimento promoverá campanhas financoiras
para a cobertura dos Fundos 4
de Shlichut e do Hachshará, no total do CR$160.000,00 (conto e sessenta
mil cruzeiros), sendodistribuidas pelos Snifim as seguintes quotas:
f

Sao Paul0.....oo.».........«CR$G60.000,00

Rio de Janeiro...

20200

Curitiba e
Belo Horizonte.

ו
Santos e...

SELICHUT:

0

«CR$10,000,00

. GR$10.0U0,00

.........00010 ,0

/

1

%

ו

\

é6

459-8026 formada uma comissão conjunta do planejamento,
composta de chavorim da Lishká Morkazit o de chaverin quo terminaram curso
de madrichim
ex Israel, para assuntos de shlichut,
f

44º-par-so-á shlichut:
a)

Para formação de novos Snifim

b) Para Snifim já formados, quando éstes ou a Libhká Merka21% o julgarem necossário.
4

.

Ads
1
405- à Lishká lorkazit poderá requisitar qualquer chaver do movimento
150

1

+

:

para trabalhos de shlichut,

CHINUCH:

A Lishká Workazit deverá poomover um Kinus Chinuchi do movimento no
princípio

de

Setembro prúximo, Gabendo-lhe resbver

da melhor manei-

ra possivel as dificuldades eventuais de transporte, tempo e outras.
A Lishká fará todo o possivel para possibilitar a 2681128880 60 11-

nus Chinuchi de 3 a 7 de Setembro de 1949, no Kibutz Hachshará "Bin
Dorot, arregimentando para trabalhos técnicos e auxiliares tantos

elementos quantos necessários para evitar trabalho extra por parte

dos chaverim do Kibutz, e restringindo a assistência de elomentos
não delegados aos trabalhos do Kinus

A Lishká Morkazit, o Kibutz Hachshará e os Snifim far-se-ão repre-

sentar no Kinus Chinuchi cada qual por três delegados, sendo Éstes ,
na medida do possivel, o Mazkir, Mazkir Hachinuch e outro elexento
apto a participar dos trabalhos do Kinus Chinuchi e concretizar
suas zmatizagogsr resoluções 6 recomendações,
io do Kinus Chinuchi será elaborado de modo a desenviver
seguintos pontos:
aJRevisão geral dos aspetos educativos dos
Estatutos.

b)Tomas e programas de educação.

c)Sentido da orientação educacional,
d)iietodologia educacionali
e )Orientação profissional,
Elaborará êste temário a Lishká Merkazit em consulta com os Snifin,
ל
A
informativo
| Lishká editxará um boletim eduzatiixo interno, do qual consstarao:
a)Patte educativa, com chinuch em geral,
tzofiut, lranot, ete.

b)Relatórios dos Snifim e da Lishká.

A Lishká Merkazit editará também um órgao de caracter oxterno.
Será roaberta e sistematicamento mantida a 800080 "701 180202" סע
periódico "Imprensa Israelita."

A Lishká Merkazit coordenará a publicacáo dos boletins dos Snifim,
.

,

.

+

+:

+

+

+

Y

A Lishká Merkazit contralizará e planejará as atividades divulgati- &
vas do movimento.
ו

e

CHALUÉZIUT:

4

erá interesse fundamental da Machleket Hachalutziut da Lishká Mer=

durante o oxercício ontranto:

1

aJ0rzanizar o 22 Garin,
4
b)Pormar liamos orgânicos entre o Kibutz Hach=
9 0 Movimento em geral.
é

Para organizar o 22 Garim, a Machlokot Hachalutziut oriontará os

chaverim pelo aprendizado do profissões e de ivrit, coordenando=0
de mddo

que

o €

cada Garin do

cin em conjunto

seja uma equips harmoniosa, 8

não.

soladamento; informar-se-á das condiçõos de

preparo  וem cada local,

o

"

/

se manterá om estroita cola-

boraçao com o Xibutz Hachshará a vospaito dêsses problemas.

É

avorim candidatos ao 22 Garin deveráo ser orientados sobro to-

civil

:

nicos o inteletuais, seja documentos, saúdo, si-

o militar, seja discussao de problomas do Hitiashvut ,

com roforôênçia ao Kibutz Hameuchad, o os pálíticos, com vista ao

MAPAL, Bvitaré por todos os meios a sou alcanco quo a desoriontaçao crie situações de “atos
Para assegurar a Íntima aproximação entro o Kibutz Hachshará o o

Movimento, a Lishká Merkazit mantera” os chaverim rogularmente informados de todos os acontecimentos no Kibutz4

A Maciueleket Hachalutziut da Lishká liorkazit oriontará a campanha
financeira pró-melhoramentos no Kibutz Hachshará, orçada em 4
mil cruzeiros.

A Lishká Morkazit diseutirá om conjunto com a Nazkirut do Kibutz

Hachshará os planos e realizaçõos econômicas de prazo amplo, ospecialmonto

as quo

vicrem a atingir futuros garinin.

KkANOL
A Machlekot Hakranot da Lishká Merkazit
orientará o ospírito dos
chaverim com relação aos fundos nacionais, especialmento o Keren

Kayomet Leisracl, fundando suas atividades dêste ano na Campanha

Unida de ámbito nacional.
O espírito o

0820260 do movimento

6070280

ser orientados para a

valorização, além das outras, da Campanha da Histacrut, em virtude de sua afinidade som nossas idéias 6 necessidades.
5
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