
SOCIALISTA "DROR*

ÇÕES GERAI

A PRIMEIRA VLIDA ARTZIT.saúda os garinim brasileiros em Eretz, vanguarda
do movimento Dror Brasileiro - base sadia do 2º Mifal do movimento no con
tinente, exortando-os em seu trabalho de participação na construçã10revo-
lucionária do pois. Saúda o movimento sul-smoricano - 8 organizações cao
irmãs em todo o continente, pelos brilhantes aleonecs em 16 anos do oxis-
tóncia, culminndos na construção do 1ºXibutz sul-omoricono -erde
idontificnçaão idoológies 0 ה aproximagáo motodológica+ constribuirão pa
a consolidaçã:'0 do movimento Dror o do sun posição do movimonto 1 da/
morios do Sul.

À PRIMEIRA VEIDÁ ARTZIT saúda 2 nova confederação kibutziana - o Ichud Ha
kibutzim Hotzionin HEnsotziclistim - mareo de realização chalutziana o cons
trução revolucionírio, vangunrda סקסערעבה 88 500100860 socialista om Isra-
ol, solidarizando-se com o mosmo oxortdndo-ono ecumprimonto de scu papel
primordínl na conquista de alid oa construção do uma sociedrdo mis Justo
D livro.

À PuIMEIRA4 ¿RTZIT saúda o MAPAI, partido de classo oporórin judia,
pola magnifica vitórin olcitornl rocón conquistada; domonstraram ns 8
judias c os obroiros de o 2 su? confiança no"partido da cons טסהיס 0
Estado" o a sua concicheia o vontado de luta om prol do Kibutz Grluiot a
a Socbádade Sodialimim.

& PRIMEIRA VEIDÁ ARTZIT saúda o movimonto sionista 0 הפטה dirigôncia ago-
ra rounidos om sou 23% Congrosso Mundial, comomorando datas o jubilos da
importância polas ronlizngoos atingidas - o 502 anivorsário do Koren Kaio-
net Lcisrncl, à Bor aniversário do oxistôncia da Histadrut Haovdim - a zoa
lização da Voidá Mundial dos Partidos Sisnistas Socislistas do Poaloi Sion=
Hitrchdut.,

=====2

4 PRIMEIRA VEIDÁ ARTZIT saúdo o fornnção de INTERNACIONAL SOCIALIST; OBREI-
RA, orgão do unifienção dos prrtidos socialistas domooráticos do mundo o da
elasso operarios exortando-a 0 cumprir o pnapol rolovante no construção do
um mundo de paz o sefdumança c do um. sociodado livre o justa. 2 
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. , y uns . . > 1 11) à Primoira Voidá ártzit, cpoir ה atitudo tomado polos gorinin bro. 51101208 סמ
Erotz, no sortido de sair paro hitinshyut o coonsidorn=05; do 808260 con 8 po
siçao da Eishkat Koshor - £ baso para a cringáo do 2º Mifal do movimonto sul
mmoricance

4 primcira Voidá hrtzit, rosolvo portanto - quo o 3º grrin do movimonto bra-
silciro juntar-so- 808 60185 om sou ponto do hitiashvut, prosor-
vadas as rescluçõos antorioros do hachshará om moshok vatik.

B - GaRINIM

A primoira Voidá drtzit, roafizna as ro soluçõos des kinussin antorioros quan
to חםסעשסמ o dos futuros grrinim c o eritório do solog” יס paro participo>
gño nos mosmos, 05184160 da Hnnhagá ¿rtzit cunprimonto intogral do disposto

à primoira Voddá Artzit resolvo que o 42 garin dove sor formado ato » fim do
agosto do 1951; para tanto, oncarroga_2 Hanhagá ¿rtzit do onviár shlichuiot
espocinis para a formação o orgonização do 4º gorin nos פת

4 primoira Voidá Artzit, atondondo às rosoluçõos do IV Kinus Artzit o da II
Veidá Latino-moricana; resolve quo a canstituição do 5º garin so dará logo
apos as mmehanot Ea

C - HACHSHARÁ

rn? “ . Eדחב Veida Artzit ronfimo as rosoluçõos do ¡Y Kinus hrtzissobro 2 Dra
paração toenico-profissional dos Seoará, cxigindo da Hanhaga Art=
21t ôsforç¿Os no sentido de orionta tocnica dos chavcrim dostos gnrinin

À ,
4 ל 70168 Artzit rosolvo que a entrada do 42 garin סמ hachshara, so

24

dara em principios'dc 1952, devendo a vanguarda do mosno , ingrossar on no-
voro do corronto.

A prímcira Veida Artzit rocomonda à Hanhagá Artzit o estudo das possibilida-
des do profissionalização dos chavorin do 42 gerán dôntro dos ramos oconomi-
cos do Kibutz,

כ-4

à primoira Vora ártzit, considerando a situaçãLO ospocifica da hitiashvut do

garin brasilciro, resolvo autorizor a Hanhagá jArtzit om conjunto con9 Libutz

Hrohshar? Ein Dorot, dotorminar a drtn do eli” do 32 garin, on baso As infor *
naçõos óbtidas, nado como prazo máximo para isso o do sotonbro do -corronto.

A primoira. 70160 12%21%, ronfirma ns.rosoluçõos do IV Xinus ¿rtait o de II
Voidá Lotino-Amoticana no foro 2 hachshara dos grrininm om Erotz em nos-
hokin brtikin. .

E-עטופסמ

Considorando as nocossidados do mrquinarins o nutros olomontos nccossários

para q construç?jo do um moshok oon ExXotus boni como para solucionar os problo-

as dos pris o sua instalação: no pais, bem como aplienção do ca'pitris, rosol
vo à Primcira Voidá hrtzit criar um FUNDO DE RESERVA E SIDURHORIM corn ostas
finalidados, quo dovorá iniciar suns ntividados imodintomonto após a voida,
oxtondondo-9 om abbito nrcional, 



 

12)

15)

- 3 -

Sl 1 : ה
À primoira Voida úttzit rosolvo גסהסהש UMa coubisaio ospocial quo so onenrro-

guo do Fundo do Hosbrvo)j assim constituida: Samuol Karabtchovsky, Efrain,
Bariach, Idol Zitrinn, Honriquo Fishborg o o maskir hochalutziut do Hanhogã.

Condidora:ndo n nocossidado da a ão do pais dos chaverim om Erotz o o agra

vo da quostão polos probloms da proxima hitiashvut, rosolvo A Voidá Arteit

oxigir da Hanhagá Artzit o de eomissño do "Fundo do Rosorva o Sidur Horin"

cuidado ospocicl noste sontidos.

29999

OLUÇÕES POLÍTICAS

-0

£ prinoire 70108 Artzit constatando os atos discrininatórios da maioria na-
panika no Kibutz Hamouchad, quo lovaran a politização do Kibutz nos divor-
sês campos de atividado o vida o quo provornem a cisño do mesmo, doclara-
so idontifienda com aquelos quo saindo dc Kibutz Honouehodd, crinram o Ichud
Hakibutzim Hotzionim 0801210115111 - organização docorativa kibutzians
para o unificngóo do movimento obroiro chalutziano, הפ 8basos :

a) kibutz amplo o aborto a todos os oporézios, geral o son divisões e

ticas - sorvindo como baso para à unificaça» complota ão toda aea
obrcira é atondendo ia sua anpla absorção e a construção de uva ccononia
oporaria.

b) kibutz intogrado na luta política do camponinato em colaboração con
o prolctariado da cidade - tornando-se a baso para a luta do socialismó on
Israol 6 » oxomplo ostimulante para as forgas rovolucis nárins do nundo.

Portantó rosolvo a prinmcira Voidá hrtadt, orientar 2s sous garinin nos mar-
: - + 4

tos de colonizagaó do Ichud Hakibutzini

B — עוץ

A primoira Void? úrtzit oxorta o Ichud Olani Póaloi Sion (8.9.) - Hitachaut
ce o Mppal à participar ativanonto na Intorhavional Socialista, afin de pre-

server os Suns finnlidados o principios 0 %02408-80 força do arientação dem

tro da mosna

G - POALEI SION

b primoira Voidá Artzit יי vn que dove o Ponloi Sion-Hitachdut o a soção

de lingua portuguosa - Grupo Sirkin, afin do atondor às tarcfas fundamontais

do sicnisno socialista o da orgonizaçã08 colotividados judaicas no galut,

iniciar” um procosso do ativização quo dovo correspondor 858 his

tóricas.
a . . $, . 4 : 4 .

A primoirn Voida Artzit roafirma as rosolu 5os los kinússir antorioros quan

to nos grupos Sirkin o sus formacso o propoo a Hanhe.ga Lrtzit que aja no son
tido do sou intogral cunprinmonto.

D - FEDERAÇÃO JUVENIL

Convindo na nocossidado do formar no Brasil; uma Fodo ação Juvenil Sionista

que sirva prre cgruprr c dofontor os intorossos curiuns das organiza2908 ju-
venis sionistos, om um plano do ação comum; rosrlvo a 1º Voida Artzit que:

a) Dovorá a: Hanhagabrtzit orionto.x os trabalhos do atual comito provi-

sório pró formação dn Fodoragáo 20 nc sentido do que soja eonvocadó o

12 kinus da juvontudo sisnista no Brasil, para 98 próximos mosos, 
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b, Dóvora osto kinus eommgrogar todos 98 יריט10מ50801010%210מ0,08ע80-

alzaçãos juvonis sionistrs o dontr> dolo sor aprovado sous ostatu-
19 3 ido a proposta da Lishka Morkasit antoriors

RESOLUÇÕES SOBRE RELúÇÕES INTERNAS

20) Considorando a nocossidado וס apr-voção o ratificação dasixessluções do LL Ki
nus Sul=ambrisano e a hecessidade de traçar novas basgs vara b movimento na

imerica"Latina; resolve a 1º Veida hrtait que a. Moatza sul-ameticaná deverá
ser convocada vára os meses próximos € para tanto cúnvida a Ola para preparar

previamente o nbcessário,

Considefando a hecessidado de efetivar-be um seminário Latino-/mericanoj de-

termina a 1º Veidá Artzit à Hanhaga vrtzit entrar eh contacto imediato com a

Ola, para estabeleder a data definitiva,

à 12 Veidá artgit resolve autorizar a Hanhaga hrtzit estudar cuidadosamente

o oroblema da bhlichut sul-americana e suas possibilidades de realizagáo pa-
ra O año proximo.

li 18 Vbidá ¿rtzit autoriza a Hannhagá irtzit a prosseguir nos tramites para
constituir a Lishkat Kesher em Israel, nos moldes estabelecidós pela II Veidá

Sul-ambricana; para tanto devendo informar-se junto ao garin bmesilciro em

Eretz e 0 atual executivo da Lishká Kesher, e infdrmar a moastzá do movimento»

L pritibéra Voida Lhrtzit resolve, que deverá o movimento brasileiro sor repre-

sentadó na convenção mundial do Ichud Olami e ser 208112808 סמ agosto, em Is-
rael, belo chaver Bernardo Cymring o para tanto, solicita a confirmação do Ga
rin Brasileirbi

RESOLUÇÕES SOBRE PLaTAFORNI.

A primeira Veidá Artzit ratifica 8 plata“forma, do movimento, ppresentada no TI
Einus sul-americano, concedendo À Hanhagé Artzit e a dologação da Montzé Sul
imcricana, 6 direito de rever sua redação, contanto que não hajam modificações
de conteudo.

b 18 Neidá drtzit, considera a Hanhaga hrtzit a comissño final do redagño e
propõo as seguintes modi ficagóo s na plataforma ;
E = Capitulo LIL = a) Reconcentrar es massas ua dispersas nas diasporas,

sóbro a torra do seu passado historico,

- Capitulo IV 1) Procisar a dependência da intervenção revolucionária do
homem, -

¡iy de modo a deixar claro a importáncia dos _nclos

sados nas transformações das relações do produção,

herescentar um E sobre a hachsharê,

Revor a ro ara0 todo, + /
Rotirar a ; a + "5 religiao o no povo judeu
um parali ne espiritual o cientifico das
massas ו

sto: "o atuará de acordo| com isso, tratando

diaria de modificar as posições que sojam con-

nos idonis socialistas",
fiorE 2 ernácional Obroira" o "Yusy", assim co-

obrciras

das posigoos brasilciras dos Fundamontos Edu-
movimento, 
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V - Capituão VII e seguintes - Retirar a plataforma,

7 aa ל ַ 4
4 primeira Veida Brasileira, atúgiza a _delagagáo da veidê sul-amoritana a

defesa de seus pontos de visita a exigência de uma plataforma unica pra os

movimentos do Continente,
: RR 5 ו y RIM ,
à primeira Veida E 0128, resolvo elegor a seguinte dolegagao a moatza
sul-amoricana: Pau 1 : Nuchon H, Fasse, Efraim Bariach o como suplonto

o chaver Siogfr: 1

à primoira Voida A-rtzit, resolvo aprovar as modifica12005 adsqaom to-
RI 5 2 2 :

mario dos ostatudriá do movimento o cxigo da Hanhaga Artzit onviar copi aos

vwkirim dee saitim unienmento, do estatuto intogral,

RESOLUÇÕES SOBRE FUTURAS ATIVIDADES Di HANHAGÁ ARTZIT

LSKIRUD

סבלה 70183 1hrtzit ronfirma e rosolução do aa kimna artzi, no quo

º legalização do movimento, roconmondando à Hanhagã hrtzit que vrton-
snifim ncste sentido, cfctuanndo-a om beses elocais, c inicinmdo-s

, - A
Artzit roafizma as ros la II2m artzit no rofo=

,
tza

o do "Dapim Lacãa ל, ¿Souomeia amplo de publi-
dosiódien do informo goral d? Hanhagã 42%21%5,0 os sous setores

mento om goral,

A Artzit rccomonda à Hamhaga axrtzit quo continue 2 insistir
cias sionistas no sontido do consoguir maior númoro de vagos

para o -eurso da Sochnut o quo ao mesmo tempo' procure conseguir a participa-

ção do nossos chaverim no curso do Boit Borl, Recomenda, outrossim, a Hanha
8 42%21% 0 os snifim, que comecem a so preocupar imodiatamonto com o םעס-

paro do candidatos para O proximo curso.

B - SGAN MASALRU?

de princira Voida hrtzit rosolvo quo os novos modelos do fichários enviados

pola Honhaga brtzit sojom a cla devolvidos, dovidamonto proonchidos, ató o
dia 30 do setombro pef.

6"
mos .

+ 4 , . 1 2 1

A primoira Voida lrtzi vo que os quostionarios cnviados pola Hanha

hrtzit aos 5 pi 1608 o devolvidos ato o dia 10 do enda m

rosoluçõos dos Congrossos antorioros.
tindo junto aos snifim para quo SatoEN

fim do podor fazor fronto as suas

o a Honhoga Artzit do suporvisar a roali

> cumprimonto insatisfntómio des roso

oxigo enoe dos snifim ה ostri
ostnbolccondo as soguintos toxas anuais pa

¿stralmontos - 
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37) hà primoira Voida Artzit ostabolsco | Os snifim, no prosonto oxorcicio as so-

guintos quotas pora à campanha do in ro o Shlichut:

48:009,00
18:000.00

Curitiba & 15:000,09

Bolo Horizonto 8 10,000,09

A primoira Voidá Artzit rocomenda 8 Honhagê Artzit o snifim proocuparcm=so com

novos planos 3 o preenchimento das quotas rogulamontaros, som projuizo das

605 de movimento, dovendo os _snifin comunicar com a maior breviodado a

nhaga hrtzit, sugos5008 088

| Voidá Artzit resolve modificar'a porcentagem de divisac das quotas
2 /

e shlichut da seguinto” forma) 40% para a hachshara o 60% para o

movimento nos fins a que se destina,

SELICHULOT
À primoira Vei 8 hrtzit ) 3 qu 0280 ronlizades shlichuiot cm todos os

snifim, a partir do mos de A : m as 8000120054doors organização

o oxpansão do mo so 1800108108 0 ampliação ddo procosso de

chalutzianização, nas mesma 5 nabolocidas pelo IV Kinus Ártzi o a 1
7 .

ontzo Artzito

ti

Aso 1 do inicio ns snifim Rio do Janciro, Porto 210820 0

Curitiba, | Hanhaga Artzit preparar os planos futuros para os domais

snifim o כ dos shlichim, bom como para pontos novos.

nrimoira Voidá Artzit, rosolvo do inicio, as soguintos shlichuiot:

Rio do Januiro Efraim Barinch o Nuchon H. Fassa

Porto £logro Idol Zitman

Curitiba tmorico Pluht

GHINUCH
a ,

| VoidA Artzit rosolvo oxortar a Hanhag? Artzit, para quo faça o ma-
E no sentido do cumprir o pleno de publienções gorais o motodolo-

das 7018011 Kinus Chinuchi.

À primeira Voidá .- rosolvo autorizar a Honhaga hrtzit o ostudo do um pla

no amplo de ganização e ronlização das machanot knitz para o corronto porio-

do, O qual 0 sor apresentado aos snifim antocipadamento, para um preparo
cuidaidoso. Especialmente, vo a Hanhaga Artzit ostudar as possibilidades da

A arioSd- para ovdim 0 maghshimin dos divor-
“tanto o toma rofcrento a madrichut. Às

do todos ostos omproendimentos, devem

corrogar os soguintos chaverim, do preparo

polo II Kinus Chinuchi, responsabilizando-

Sera Shroicr

Zlona Camorini 



 

e NR , : x E
o presente periodo ocupara a Machalala de

rofissional e ideolcgico do 42 garin

apo machanot lkaitz.

a melhor coordenação dos
contral do seus chavorim

rusot dos garinim, indicar à

10u iz Hnachshara lin  Dorota

it o um atiyidado mais

im Chalutziir,

rais omplo trabo-
c atraves do

c, alem da am-
co Noticioso

impror

Revista Dror 6 6 orgão interpretador
devendo, no entanto, ser empliada cm

que tambem acho cla pontos cm comum
comprcondor, Portanto rosolvo ₪

a rovista nesse sentido o pro-

0, devendo os snifim compro-

resolvoל ,
Sul-Ameri-

Et, co nosto sontido,

finitivamonto, om caractor dofini-
rendo cnractor oxocutivo.

-
080 7

¿ron 10

Tainguoloront 



  

à julho do 1952 (6º Kinus ártzit) a so-

Singer
Bariach

au

abtschovsky

SAS) ADRs!

DORES BEJOHORIZONTE
únimberg (Juiz de Fora)

E he RE Me Isece Guelman
as Chaper (Falotas)

Mario Vizemberg

SãO PAULO

Jacoby Johlson Nuchen H. Fassa
Moises Trachtemberg Paul Singer
Isaac Starosta Erwin Semmel

CURTTIBA Aron Schneider

oe Tania Aizemberg
Zishe Chaitehik
Vitório Corinaldi
Myriam Salon
Tobisg Rubinstein
Markin Tuder

Júlio Mester
Léa Steimbaum
Abrão Buby- Beider
7105051
Myriam Engolhardt

nt Nachman Falbel
Shatovsky Peter Varnai

Buchbinder João Drucker
j Josó Leão Karabtschevsky

Sicgfricd Friesel
Henri Mau

Henrique Vampolsky

Mira Woinfeld

Esthoz Tiloz
Samrrio Chaitehik

Joana Elazari

Sra Shreiex 



 
Dologados à primeira Veidá Artzít

LISHKA” jm ¡KASIT

David Purlow
Jayme Volich

Efraim Bariach
Georgo Sussman
Aráo Thalenborg
Jacob gizenbaum
Samuel Karabtchevsky

10012 HACHSHARÁ "ali DOROT"

Idel Zitman
Américo Pluht

rique Fizsborg
Abrão Dines

Salomão Berger
mel Iampobsky

neman
1 Aizonburg

Samucl Oxman

SELICHIN ¿SPACTAIS

manuel Spuctor (Hanagá £lioná)
Iosef Zack (Ichud Ulami)
Itzachak Nottor (Koron Kaymeth)
Fola Sterovivschik (Uruguai)
Luiz Groburt (Uruguai)
hmuveil Aidos (Arguntina:

OBSERVADORas
Jacob P. Goldburg (Juiz do Fora)
Isaias Chapper (Pulotas)
Isaac bizinover (Campos)

208910

Jacoby Jolson
loisós Trachtonburg
Isaac Starosta

CURITIBA
Loisós Pucks
q hizenberg

B HORIZONTE ei

158880 Guolman2
Mário Vizenburg

COMITA CATRAL POALHI SION

Leao Zitman
ao Lerner

Konrad Chormatz

Salomao Plit
Abrao Chachamovitz

da Organizacao J.S.S.Dror

Julho do 1951

RIO DE JANSIRO
larjan Gunauor

Luiz Lornor

Leão Vaisburd
Harry Rutman
Jayme Spector
Benjamin Juven

Bonjemin Roizman
Abrao Shatovsky

jomin ¿uchbindor
18

Chana Goldberg
David Fainguclornt
lioisós Kiperman
Aron Kilinsky

Jacob Rubinstein
Suplentes: Léa Mohlinsky, Adolfo Stuin-

berg, Tzipora Shapiro.

SÃO PAULO

Nuchem H, Fassa
Paulo Singur
Hrwin Seurnell
Aron Sehncidor
Tania Aizunborg
Zisho Chaitchik
Vittorio Corinaldi
liinian Salon
Tobias Rubinstuin
iarkin Tudur

Júlio luestor
Lóa Stcinbaun
Abrao buidur
Vitor Wointhal
iirienm sngelhardt
Nachman Falbul
Poter Varnai
Joao Drucker
José Leão Karabtchevsky
¿igfribd Frisel
Honry liaw

Henrique lampobáky

ira Weinfeld
astur 2

Samário Chaitchik
Joana svlazari

Sara Shroior- 


