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RESOLUÇÕES_GBRALS

O IV Kimus

eSUl-*Querl

Artáf saúda o kibutz BFALSIM, vanguarda chalutaiana
ana, polo sou rocobinonto no Kibutz Hancuchad. expressando

seu anseio no sentido de se tornar um kibutz grande o crescente,

uniiicador do movimento sul-americano, base política forte 0

Dartici» Ro intensa na renovagao dos valores kibutzienos, célula

ativa da Sociedade Socialistas

O IV Kinus Artzí saúda o MAPAI, vanguarda do oporariado
de Israel, dirigonto o realizador do Estado Socialista, elemento

ativo na uniíicaçao das forças sionistas socialistas.

O IV Kinus Artzí saúda o operariado do Israel, do campo e da cidade.
o o exorta a mantor a firme posiçao até agora assunida, no terrono

político, social e oconônico - nosta grave crise quo'o país atraves-
sa - e na luta pola unificação operária o kibutziana.

O IV Kinus Artzí saúda o CONISCO er: sua obra pola renovação da
Internacional Socialista, e oxorta o Ichud Olani a participar

ativamente neste onpreendinentos
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RESOLUÇÕES SOBRE HACHSHARA E ALIA

A - GARINIM
1) Considerando as condições específicas atuais do movimento no brasile do

movimento chalutziano em geral, reitera o IV Kinus Artzí as resoluções do
III kinus Artzí e I Kinus Chinuchí, que deve o movimento langar-se A
tarefa de ampliação da schichvat ovdim e sua orientação chalutzianas.

0 IV אבמופ Artzí, afin de regulanentar a organização dos futuros garinin
sob bases amplas, e atendendo à orientação do movimento, resolve:
a) À disponibilidade integral do chaver de garin para este e para o

movimento;

b) Ampla profissionalizagao em escolas técnicas, oficinas de trabalho,

escolas agrícolas 8 granjas;
/ Intenso preparo ideolóvico; %
6 Preparação para a vida coletiva, através da constituiçao da caixa

conun; do enxoval coletivo e planificação econômica;
e) Estudo intensivo do בטי .

O IV Kinus Artzí, considerando as decisões gerais do I Kinus Chinuchí,
resolve tornar obrigatório o estudo intensivo do ivrit para os chaverin
de garinim e do kibutz hachshará.

O IV Kinus Artzf, obedecendo à orientação geral sobre a formação de gari-
. . + Vaso . 7nim, estabelece que a constituição do 4º garin hachshará se dará logo

após as. machanot kaitz.

B -- HACHSHARÁ

O IV Kinus Artzí, atendendo às reais necessidades de profissionalização
dos chaverim do kibutz hachshará, e da estabilização econômica do me sno,
recomenda a anpliação dos ramos de produção do kibutz, segundo un plano
que deverá ser elaborado em conjunto com a lishká merkazit, e a partici-
pação dos chaverim da hachshará, na medida das possibilidades, em cursos
especializados.

O IV Kinus Artzí resolve que, afim de evitar transtornos na vida social e
econónica'do kibutz hachshará, a entrada de garinim na hachshará so cará
em grupos.

O IV Kinus Artzí resolve quo a entrada do 32 garin para a hachshará se
dará en dois grupos: o primeiro, devendo ser constituido de pelo menos
a metade deste garin, entrando na 2a. quinzona de novenbro; 0 0 segundo,
logo após as machanot kaitz.

O IV Kinus Artzí roitora as resoluções co III Kinus Artzí quanto À solc-.
ção de chaverim para o garin hachshará, e as condições para o ingresso
no kibutz hachshará, tomando en consideração tanbem a orientação dada
pelo I Kinus Chinuchí sobre este assunto.

= ALIÁ

O IV Kinus Artzi resolve que o segundo garin fará aliá en dois grupos,
respectivamente na primeira quinzena de janciro e na segunda quinzena de
março; o número de participantes dos grupos será determinado entre o ki.
butz hachshará 0'a lishká nerkazit, de acondo con as condições do aliá
já estabelecidas.

10)0 IV Kinus Artzí resolve que o 22 garin é orientado diretamente a letal.
sim. Recomenda tamberm o kinus A lishká ncrkazit, afim de atender às ne-.
cossidades específicas deste garin, que insista junto à Lishkat Kesher 1no
roferente ao melhor apuro profissional destes chaverin.

D - RESOLUÇÃO GURAL

11)0 IV Kinus Artzí exigo que a lishká morkazit entre on contacto con liefal..7 2 , o : -
sim, afim do se informar a respcito de sua situação 0 planos futuros: con
os movimentos sul-americanos, a Lishkat 108202 0 as instâncias conpotontes, 



a

a respcito da aliá dos garinim, À base cas infornações rocebidas, SUD»

meterá a lishká merkazit à aprovação do rovimonto, a planificação geral
para os futuros garinin.

0000000000000000

RESOLUÇÕES
 

A ++ VEIDÁ OLALIT

O IV Kinus Artzí reafirma a resolução da I lioatzá Artzit no sontido da
realização da Veidá Olamit, que tratará da unificação dos ו
juvenís dirigidos ao liapai 0 ao Kibutz Hamouchad.

O IV Kinus ArtzÍ resolve exigir da Hanagá Elioná envi dar os máximos os
forços no sentido de conscguir tarnbem a participação na Veidá Ulamit dos

movimentos HABONIM anglo-saxônicos ec os outros indiretamente ligados ao

lapai e ao Kibutz Hameuchado-

O IV Kinus Artzí designa a seguinto comissao afim do claborar a plata-
forma do movimento brasilciro para a Voidá Olamit: Samuel Karabtchovsky,

Efrain Bariach, David Porlov e Paulo Singor.

Artzí rosolve autorizar à próxima Moatzá a ratificação da
rma apresentada, bem como da .cleiçao dos delegados à Veidá Ulanit.

O IV Kinus Artzí resolve que a plataforma elaborada sorá apresentada 80-

rá apresentada no Kinus Sul-americano, afim de se chogar a uma base corum
dos movimentos sul-americanos; sendo da competência da moatzá a elcição

dos delegados ao citado kinus, .

B - HANAGÁ ELIONÁ

O IV Kinus Artzí insis. na ativização da Hanagá Elioná, por moio de+
Troca do_informagoo o maior contacto com os movimentos

Realização oa dos cursos Ge Boit Borl;
Representação dos movimentos, junto com a Lishkat Kesher, ante o
Brit Irgunin Chalutziim;

Realização da Veicá Olanito

O IV Kinus Artzí recomenda à Hanagá Elioná que, no envio de schlichin,
atonda aos seguintes requisitos por parto destes
a) Conhecimento de idioma acessivel aos nossos chaverin;
b) Preparo ideológico profundo;
0( Conhecimento de nosso movimento, através da convivência com chaverim

do movimento em Breta e informos

C - LISHRAT KHSHBR

O IV Kinus Artzí rocononda que a oriontacao da Lishkat Kesher deverá

atendor às condições ospecíficas dos movimentos no continente sul-
americano»

2) O IV Kinus Artzí recomenda quo a Lishkat Kesher envie parte do dinheiro
rocebido ao movimento RR( afim de que possa diretamonte

lo om publicações y outros trabalhos específicos.

Cinus Artzí ostabeloce quo a Lishkat koshor doverá manter contacto
e exclusivarente com a Lishká lerkazit om todos os problonmas refo.8

movimento,

- INTERNACIONAL SOCIALISTA

2 + . ב
O IV Kinus Artzi recomenda a intonsiíicaçao do 002%80%0 00 a JUSY, bon

como o estudo das convoniências quanto à nossa filiação. 



23)

24)

Sds

E -« PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

O IV Kinmus Artzf roafirna a posição do movimonto no roforonto ao Partido
Socialista Brasileiro e ao apoio elcitoral que dará ao mosmos

F - POALEI SION HITACHDUT

O IV Kinus Artzí roafirna a decisão do movimunto no sentido do maior contacto mútuo ontro o DROR e o Poaloi Sion.

O IV Kinus Artzí reafirma a posição do III Kinus Artzí quanto À fornação
º deschvolvimento da seção de fala portuguesa Co Poalei Sion « o grupo
Sirkin,

O IV Kinus Artzí cxigo quo a Lishká ilorkazit observe do Poaloi Sion a|
execução integral das resoluçoos de sou 1 Kinus Artzí o da orientaçao
surgida na peguishá ontro osso e o DROR, realizada durante o IV Kinus Artz£,

G - CONGRESSO SIONISTA

O IV Kinus Artzí dotornina a imediata mobilização do movimento para a
venda de shekalino

O IV Kinus Artzí determina a participação ativa do movimento na canmpanhaeleitoral para o XXIII 0028268850

E - OUIRAS ORGANIZAÇÕES

O IV Kinus Artzf ratifica as posições assunidas na I lidatz4 Artzit noreferente aos domais movinentos juvenis.

O IV kinus Artzí oxorta a Lishká Lorkazit continuar a assuuir a atitudoenórgica por cla tonada para o cunprimento das resoluções do Departarontoda Juventude e Hechalutz da Agência Judaica e das instâncias sionistas
locais, no referente ao agrupamento que tenta utilizar- o nosso none.

9009099999099

RESOLUÇÕES SOBRE PROFISSIONALIZAÇÃO E COLUNA

4 - PROPISSIONALIZAÇÃO

O IV Kinus Artzí vê na profissionalização a aquisição de uma profissãotécnica, segundo as necossidados da sociedado kibutziana e levando onconta as inclinagoos naturais do indivíduo. Portanto:
O IV Kinus Artzí estabelece cono nocessidado fundamental e do imodiataaplicação no novinento a profissionalização do sous chavorino

Lovando cm conta as características especiais do idade, o gráu do instru=ção das nosnas, tão bom como a maturação mental decorrento, estaboloco oIV Kinus Artzí dois processos básicos do profissionalização, atendondo adois grupos diferontes:
a) Ovdim o nearim mais velhos:
b) Noarim mais jovens ce bonin,

O IV Kinus Artzí estabclcco que o processo do profissionalização de ovdine nearin mais velhos deverá ser orientado pelas schlichuiot da Lishkálierkazit, 4 baso de esclarocinento anplo e por moio de cursos tócnicosrápidos e oficinas de trabalho,

O IV Kinus Artzí estabeloco que o processo de profissionalização de nearinmais jovens o bonim devorá ser realizado atravós do escolas técnicas, complonentaras ao curso ginasial indisponsavel para oles, o de gráu inodiata-mente inferior ao universitário,

Estabeleco o IV Kinus Artzí quoserá da conpotência da Lishkã Merkazitpossibilitar a profissionalização de chavorin de snifimn onde não hajacondiçoes para tal, 



B - COMUNA

38) Tondo on vista a solução dos problemas decorrentos da profissionalização
dos chaverim das schchavot maiores, resolvo o IV Kinus Artzí a criação,
en todos os snifim do movimento, do comunas que atendam As soguintos

finalidados: 2 -
a) Planificação econônica o racionalização dos gastos des chaverin;
b Profissionalização dos chaverin em carator mais amplo;

ce) Disponibilidade dos chavorim para trabalho no movimento;

dj Estudo intensivo do ivrite

57) O IV Kinus Artzí ostaboleco quo os chaverin pexrtencentos à comuna sononto
ostarao ligados a ela no que se refero às quostoos acima ospocificadas,

permanecendo no demais menbros do snif, con os mosmnos deveres o diroitose

>-ּה
38) Estabeloco o IV Kinus Artzí quo participa o chaver na comuna com o “nto.

de seus ganhos, dela rotirando o essencial para as suas nocossidados.

39) O Procosso do formação das comunas nos snifim sorá oriontado pelas
schlichuiot da ,ishká lcrkazit.

40) 4 fornação inicial da comuna e a ontrada posterior de mombros dovorá sor
supervisionada pelas mazkiruiot, podendo portencor à comuna somente cha»

ץסעבמ do movimento ovdin o nearin mais velhos»

900990909992

RESOLUÇÕES SOBRE FUIURAS ATIVIDADES DA LISHKA MERKAZIT

2

Os snifin organizarao fichátios próprios, à baso dos formularios elaborados
pela Lishká Lorkazit, e infornarao a esta para contrôle de seu fichério.

A Lishká lerkazit elaboraxá questionarios, quo deverão ser enviados
pelos snifim, após preenchidos, até d dia 10 de cada més.

O IV Kinus Artzi resolve que o boletin "Dapin Lachaver" continuará a
ser publicado pela Lishká Merkazit,! contendo, alén de sua parte havitual

de chalutziut, notícias específicas sôbre o movimento no Brasil e no
mundo. .

O IV Kinus Artzí estabelece a necessidade da realização; dentro do pró-
ximo ano, de un seninário territorial no Kibutz Hachshará "Ein Dorot",
tendo por finalidade o preparo de elementos dirigentes 8 0 aprofunda-
mento ideológico do movimento.

O IV KinusArtzí, considerando a necessidade de possuiruos um local para
a realizagao de seninários permanentes, bei corio de haflagot e machanot
resolvo encarregar a Lishká Lerkazit da construção 00 "Beit Hanadrich'!! .
no Kibutz Hachshará “Ein Dorot'!, É

Afim de possibilitar a «execução da resolução acima, bei cono cobrir asdespesas dos kinussir: do próximo ano, resolvo o IV Kinus ArtZí que será
realizada una car panha de bonus em todos os snifin do novinento, A base
das quotas mínimas que se seguen, ficando o excedente A disposição dos
snifii: - 1

Sao Paulo Crey 70:000,00
Rio de Janeiro  Cr.4 30.000,00
Porto Alegre Cr. 10,000,00

Niteroi Crey 5:000,00
2016 Horizonte Cr.y 3.000,00

47) O IV Kinus Artzí reconenda À Lishká morkazit que oíótue a legalização do
movimento, ei bases locais, iniciando por Sao Paulo, O noxia 808 42 as a E - everáconstar do rogistros O terio deste o o estatuto respectivo serão fornoci-dos pela Lishká lerkazit aos snifin, partindo dela toda a orientação
noste sontidos E 



Sp

48) O IV Kinus Artzí rocononda à Lishk4 morkazit ontrar en contacto con a. Hanagá Blioná, a secretaria do Boit Borl, liorkaz luapai o a Lishkat Ko-
shor, para a roalização de ui curso especial on Boit Borl, dostinado ao.movimento sul-americano, con a duração nínima do %268 20808 e máxima dosois nosos. Na impossibilidade do so roalizar tal curso, procurar-so-á”Participar nos que oxistai: Para os paises anglo--saxónicos.

O IV Kinus Artzí recononda À Lishk4 Liorknzit quo insista junto à HanagáElioná o à Lishkat Koshex quanto ao financianento dos cursos da Sochnut,
dos quais .venhanos a participar futuramente, caso soja modificado oatual critério do selogáo de candidatos.

B - SGAN-LAZKIRUT

O IV Kinus Artzí roafirne as decisões co III Kinus Artzí o do I noatzá
Artzit no roforonto ao pagaronto e aos métodos do cobrança do mass-chaver.

O IV Kinus Artzí confirna as seguintes quotas, quo dever50pelos snifin, para o fundo do hachshará o sehlichut:
são Paulo 0249 00
Rio de Janoiro

|

02.400
Porto Alogro Cry 17.500,00
Nitoroi Cr. 10:000,00
Bolo Horizonte Cr. 10.000,00

O IV Kinus Artzf, atendondo às nocossidados materiais do novinento, osta-belece a soguinto divisão sobre o total da campanha do ha chshará e sehli-chut: 15% para a hachshará o 85% para schlichut.

O IV Kinus Artzf roafirna as rosoluções do III Kinus Artzí o 08 148Artzit no roforonte aos "Amigos do DRUR",

C - SCHLICHUIOT

O IV Kinus Artzí resolve quo serão realizadas schlichuiot e todos os
snifim, cor exceção de são Paulo, por equipes nos snifir maiores o por
rodígio nos nonores, con as seguintos finalidades
a) Consolidar o novinonto nas divorsas cidades, dando-lho une sólidaostrutura interna e uma adrinistração oficaz;
b) Melhorar e aporíciçoar o sistona educativo, en contacto directo con osproblonmas locais;
e) Orientar idcologicanento;
d) Organizar a oxpansão do novinento on todas as camadas da juvontuda;o) Orientar o processo do profissionalizacaáo nos snifin o organizar ascorunase

A oquipo do schlichin fica assin constituida: David Porlov, SármolXarabtchovsky, Jacob Eizonbaw, Julio ioster e Efrain Bariach.

A orcorn dos snifin a reccberen schlichut é a soguinto:
a) Rio de Janoiro o lNitoroi -. a conegar 15 dias após o kinus, con a

: 0028080 00 001814.
E Porto Alogre e“Curitiba.
c) Belo Horizonto.

A critério da oqui,c do schlichin, será dividido o trabalho oñtro Rio deJanoiro e Niteroi, de nodo a atender às necussidades de abog,

O IV Kinus Axtzí recononda À II Mosatzá Artzit estudar as possibilidadesda organizagao'de un plano de sehlichut Para lugaros ondo ainda nño hajasnifim do DRORe 



Ger

> 72) Rosolvo o IV Kinus Artzí que os snifin dovorão participar con quotasוג
constantos de assinaturas o anúncios para a rovista "DRUR";
a) Até a data da noatzá estatutária deyoráo os snifin completar o núnoero

de assinaturas oquivalonte ao total de sous chavorin;
b) Trimostraluonte, os snifiu torão de roalizar as seguintes quotas

do anúncios: :
São Paulo Crey 6:000,00
Rio de Janoiro 02.00
Porto Alogro Cr.y 2:000,00
Nitoroi 029,0
Bolo Horizonte Crcê 1.000,00

50 IV Kinus Artzí rosolvo que a nachleket haitonut dovorá fazcr, duranto
o presente cxorcício, o nínino de publicações quo se segue:
a) Publicação sobre o significado do chalutzianismo e os problenas da

Profissionalização, a cargo do grupo do sominaristas do snif S. Paulo;
Y Un shiron inpresso, de carator o mais completo possivel;
e Publicação sabre o nosso novinonto, suas origens'o sou caminho, a

cargo do grupo do seminaristas do snif São Paulo.

G - KRANOT

O IV Kinus Artzí resolvo que estará ao oncargo da machleket hakranot> 4 . - 3 : Ada Lishká Morkazit a execução dos seguintes planos:
9 Orientação nacional da canpanha de hachshará o schlichut,
b) Trabalho cr prol do K.K.L. & orientação política junto aos sous

organismos.

75) O IV Kinus Artzí resolvo instituir con finalidade educativa o "Dia de
Mofalsint, no qual todos os chaverin do Dror realizarão una ação en
bonefício do K.K.L..

2902909099900009099

RESOLUGOES  eSPECIAIS

76) O IV Kinus Artzí rosolvo ratificar en carater dofinitivo as resolugoos
O reconendaçoos do I Kinus Chinuchi,

77) O IV Kinus Artzí ustornina quo seja enviado imediatanento um chaver

78)

da Lishká workazit a Curitiba, afim do vorificar a real situação do
snif o averiguar os motivos do sua ausência A 1 lioatzá Artzit, ao
I Kinus ChinuchfÍ c ao IV Kinus Artzf, +

O IV Kinus Artzí dotorrina quo a Lishká lierkazit promova iriodiatamente
una poguishá con a participação dos snifiu Santos O sao Paulo, afin
de regularizar a situação do princiro peranto o movimento o q ofoti-vação da sua transfornação en garin do snif São Paulo,

2900090000900
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ELEIÇÕES

À - DELEGADOS A II MOATZA ARTZIT

Kémus Artzf ologou A II lioatzá Artzit os soguintos delegados:
Snif São Paulo: - 810812100 2210801 Nachuan Falbol, Erwin Sorol,

Nuchen Fassa, Honrty au, Markin Tuder, Paulo Singor.
Snif Rio do Janciro-Ezoquicl Horowitz, liarjam Genauor, A. Podlubnai.
Snif Porto Alogro «Gildo Milman, Jacoby Jolson.
Qnii Niteroi - Bonjmin Buchbindor,
Snií B. Horizonte .. José Vaintraub,

Kibutz Hachshará "sin Dorot'' « David Rotterman o Abras Moshok Baunwohl «

B - LISHKA MERKAZIT

Kinus Artzí oloreu, para o prosonto oxercácio, a soguinte Lishká licrkazité

Mazkir Rashi - Sarmuel Karabtchovsky
Sganenazkir - David Porloy
mazkir hachinuch - Jorge Sussuan
Mazkir hachalutziut - Efrain Bariach
liazkir haitonut - Aron Thalenborg
dazkir hakranot - Jacob Eizonbaun
Chaver hakibutz - Elona Corinaldá

2020000900000000900

Forai 08 soguintes os delegados participantes do IV Kinus Artzfs

Lishká liorkazit Ruwin Picknan, Davâd Porloy, Elona Corinaldi, AronThalenborg, sfrain Bariach, -Snit São Paulo Sarucl Karabtchevsky, Paulo Singor, Jorgo Sussman, Nuchor:
Fassa, Sicgfriod Friosol, Honry lau, Arao Sehnoider,Julio lioster, lorkin Tudor, Siogfriod Chaniak, Nachnan.Falbol, Naftali Czorosnia, Loa Steinbaun, Bernard Rosohoblatt, Auorico Pluht, Erwin Sommol, Tobias Rubinstcin,: Idol Zitnman, Jacob Bizenbaun, Jaime Wolich,snif Rs Janoiro  Bzequiol Horowitz, liiguel 2vi, Larjan Gonauor, Raquel
Loa Juvon, lioshe Kandol, Abrao Shatowsky, Abrão Dinos,
Bonjanin Roisman, Olga Galperin,

snif Niteroi Ana Tubonschlack :
Snif P, Alegre Gildo luilman, Jacoby Jolson,
Snif Br Horizonto Max Kalic, Raquol Silbigor,
Snif Santos Honrique Fiszbcrz.
Poaloi Sion Loão Zitnan, Israol Dinos, Arioh Caniniotzky, Se CohenSehlichin Inanucl Spoctor, Tamir ב

--COUISSÃODERESOLUÇÕES DO IV KINUS ARTZI_

229909009000090 
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89001012 19תכלהמםה, 6 8 sua escala. de valoros, סמל uáneia disso;  
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roflotem 088 incividualistas, pequono»+burguoses do fin do século
Passado. O sou oscotoiro cortoz, moraluento puro, que pratica diaria»
nonte una boa ação, nada mais à que un poqueno “gontlonan" aristocrás
tico, que procura rossucitar as virtudos do cavalhoirisno du antanho
O nosso movinonto basoia sua oscala do valoros na sua 00000080 vida6 chalutéiana (colotivisto o prolotária), Tomos por fin formar o
honen íntegro; e entondenos por isto o homon consoguento con sous
idoais, con força de carator para lová-los ató suas Últimas consoquón-
cias, Elo dovorá sor un honon capaz do oxceutar bon as suas tarofas, 0
conciento da razão por quo ago à dos fins a que suas açoos o Lovane
Dovorá sor dedicado ao sou idoal, isto 3, ao sou povo o à sua classo;
doverá sor forto do carator, isto &, honosto 0025180 0 con os outros,
franco o sobretudo porsistonto. Dovorá ter; sagundo a sua porsonalidado;
as qualidados do inteligóncia, entusiasmo, ánino e coragori,
A nossa concepção do vida, orbora intogral,-daixa ao individuo a
resolução de sous problemas notaíísicos; o movinonto assumo posiçao
definida perante a organização raligiosa (con a sua casta hiorárquica»
sous intoresses matoriais o 20519068 politicas), poron sc limita a
dar ao chanich os moios ciontíficos nocossários para'so libortar das
superstições dando-lhe perfeita liberdado de erençao Tudo isto consti-3
tuo nossa escala 00 valores, tudo isto ostá de acordo con os nussos
fins. O nosso chalutz não é un ser cheio do qualidades abstratas, unas
pelo contrário capaz do roalizar corn poríoição aquilo quo lho cabo
como tarefa,

IV - O nosso fin exige a realização de cada indivíduo que integra o movinons
to, É nocessário que a obra quo pretendoros levar adiante soja construi-
da pelo esforço de cada un; a rasponsabilidado individual é a base da
roalizaçao do coletivo, A auto-rcalização individual nao é apenas a
ida à hachsharã; é o conjunto de todos os asforços do chavor por
integrar-se no movimento; na luta pelo seu engrandacinonto, na trans
Lissao do nossas idóias, na formulação de nossos idoaiss na soluçãode
-nossos problenas ou na execução de tarefas do qualquor espécies
A nossa educação coixa ao encargo do chavor o principal da Hagshaná
dBtziait. Podo no náxiro dar-lhe as 81100058 para superar
as dificuldades na luta; pode auxiliá-lo nas não tonar o seu lugar.
O movimento exige de cada un do nós uma grande dose de coragen e do
força do vontade. Exige que resistamos ao nosso anbiento familiar,

E) galútico, pequeno-burguês, Exige que rormpanos ligagoos que nos eran
caras, que abandononos posições que nos era grato ocupar, quo desista-
nos muitas vozes de objetivos incompativeis com os do movimento, Dá-nos
en troca a certoza de que nos achamos no carinho da verdade, qua
estanos à vanguarda do Povo, acina da mediocridado e do “bon senso! do
aconodado o indiferente, O nosso ideal não se acha nas nuvens do dilotan-
tisno o da locubração mental. mas firmemente baseado na realidado
social do momento. O movimento nos indica o caminho, porer cabe a nós
segui-lo. É nossa tarefa educativa capacitar o chavor a seguir pelo
caminho, dar a elo os meios de libertar-se e do libertar aos outros, do
modo que a exporióncia de uns auxilie a luta dos outros.

V - Na nossa metodologia aducacional procuramos aproveitar o que for possi-
vel do movimentos quo já onfrontaran problenas semelhantes aos nossos;
As organizações 0500%01288 souboran cristalizar alguns nótodos apro
voitavois, principalnente nas rcalizaçoos ao ar livrs, Outros noviuontostarbern nos legarai as suas exporióncias no roferontó a problemas cduca-
tivos. liosmo assimsomos obrigados a improvisar grande parto de nossa"técnica de 00008080". pois tratamos do muitos כ 00192888 8ao nosso movimento, Assin, por exenplo, usamos o simbolismo, nao conoPuncanento de nossa atividada oducativa, mas como auxiliar valioso eoficaz, capaz de criar ontusiasmo na luta e amor polo idoal, É necess”
rio salientar de que os modos pelos 0818 00000008 8 nossos chanichim
dever estar sempre ligados aos fins que querenos atingir, Sao sunanonte
condenaveis as tontativas do tecnicizar a nossa 90008080 e do Fazer de
sous 2660008 fins en si nesno, do separar a política da educação, Evi-
tamos colocar os problemas psicológicos cm posição de princixa impor--
táncia, pois nao possuinos a ilustraggo científica Para poder rogolvô..los, quando de fato forem sórios, 9 nao passam do inutil disporsao de
esforços quando lovantados artificialnento, ou à basc de leitura Provo=
cada por mera curiosidado. A educação é um meio de que nos valoros para
atingir nossos objetivos; nao dovoemnos pois repotir o erro “orunontecometido de transformar os neios en fins, 
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5) O 1 Kinus Chinucht rocononda
vorin, tendo co:
inportante fato
carater,

224 - :₪ 81ם2כ08112108080ה2כהע60מ0%%0018עמבב dos cha-
1 eritório único a utilidado, dovido a0 fato do isto sor
r ha oducação do indivícuo, principalmento na educaçao do

, 6)
O I Kinus Chinuchf reconenda que, atravós de atividades educacionais, seenvide esforços para:
a) Evitar a frequência a bailes, devido ao fato do sore. ostos un doriva-

funçõos sexuais, o polo sou arbiento do dogradagao
tivo artificial das
oral;

b) Pravenir o funo nas sehchavot monores. ב função Cisto, recomenda tamborquo os madrichim destas schchavot não soja funantos;'e) Restringir o funo nas atividados normais do movimento.
0 1 Kinus Chinuchí não cons

nas apon'.: como auxiliar aducativo, e para tanto rocononda!
ה

aa) Adotar un uniforme para o DRUR, constituido por blusa oscotoira azul-colestc; nas fostividados, tanben calça ou saia azul-marinho, Parahonogoneizar o vestuário dos chaverin o melhor identificá-los 00 0novinento;
Adotar una banc:ira para o DRÚR, com oscudo deurado sobro fundo verde;Adotar como hinos cantados oficialuonte polo DROR os soguintos:Tochczak-na e a Intornacional (en ivrit);
adotar o dia 12 de naio, dia do Trabalho, como sua data náxina;Adotar como saudação o lena "ALEI V'HAGSHEM] ",

idora o simbolisio como baso fundanental do nossa

roferonte ao problona soxual, rosolvc o I Kinus Chinuchi:8 Que a masturbação deve sor combatida medianto orientação convoniento;b) Que a prostituição, como mal dogradanto desta sociedado, deve sorncutralizada o máxiro possivel;
0( Que todos os outros vícios om goral, sejau conbatidos mediante esclaro-cimento e orientação segura.

9) 0 1 Kinus Chinuchf reconenda intensificar a educagao intel ctual do rovi-mento, no sentido de dar aos chaverin a concepção de vida do novinento,concióncia política e una anpla cultura geral, alem ce nelos dosenvolvorum ponsanento vivo o inteligente.

10)0 1 Kinus Chinuchf aconselha tornar obrigatório o ostudo 00 ivrit om tocasas schchavot do movinonto.

11)0 I Kinus Chinuel* tecononda ao movimento possibilitar e estirular aeducação física er 5088
12)0 I Kinus Chinuchí não considora o método oscoteiro como básico para a nossa2 : . . -educaçao; aproveitando apenas aquilo que do util nos oferoeo,
23)0 I Kinus Chinuchí vê na proletarização do chaver do DROR un corplonentoeducativo fundanontal, polas soguintos razões:

a) Perrite ao chaver una nolhor intugração no espírito do proletariado;b) Possibilita ao chaver, para a fornaçao de seu carater, sistenatizaçãono trabalho, ordenação nas atividados, tão bem cono o aperfeiçoanentode sua vontade e temperamento.

14)0 I Kinus Chinuchí vê no trabalho manual wi carinho para a profissionali-zaçao do chavor menor, e o considera atividade educacional vital,

15)0 I Kinus Chinuchí vé na comuna, alen de sua utilidado prática, us fatoreducativo, pelas razoes seguintos: acostuna o chavor a racionalizar ossous gastos, a metodizar as suas atividadosnun: horário córur:, educando-opara a disciplina no trabalho e a coordenação das tarefas.

2999000009000000 
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RESOLUÇÕES SOBRE הידד

inus Chinuchí reconenda que se desenvolva no tzofé o sentimento da

abilidade e da cooperação coletiva, através de atividades educacio-
apropriadas. Una das medidas para isso seria a coletivizagao de

seus pertences, para dininuir-1hes o exagerado egoisiio carac-

00858

0 1 עגטטפ021בט621ע060026ב(טס 86 procure desonvolver e educar a
vontade e a constância no trabalho do tzofé, sua responsabilidado'indi-
vidual nos probleuss culetivos, através de una ativizaçao intensas

0 1 Kinus Chinuchi salienta a iiportância do se criar o desenvolver no
tzots hábitos sadios e de valor para: seu tuturo, tais corio:

O Hábito do trabalho constante o bo:: oxecutado; 5
db) O hábito do estudo, ca loitura, na modida do possivel o da expressão

escrita ou falada;

e) Hébitos sociais, coro: pontualidade, cunprirento de prorossas,
cooporação e bva vontade.

0 1 kinus Chinuchí recomenda que se proporcione ao tzofó amplo o frutí..
foro contacto cor o moio social que o rodcia. fazendo-.o observar ce sentir
os sous aspectos positivos e nogativos, afim de poder intesrá-lo prina-
riamento on nossa oscala de valoros.

0 1 גבמטפ Chinuchí reconrenda dar ao tzofé as basos para a aquisição de
una ampla cultura geral; do acordo com os sous interessos dovidamente
incontivados.

O 1 kinus ChinuchÍ roconenda educar o desenvolver os sontimontos nacio.-
nais e sociais existontos cin potência no tzofé, atravós do lcitura orien-
tada, oxplicagoes, poulot, otc.a-

O 1 Kinus Chinuchí constata o fato do quo a educação física 6 un dos
clenentos do primurcial importância no desenvolvimento 0 tzoró, o para
tanto recorenda a intonsificação 6008 85171080080 sontido, tais co
no: tiulin, haflagot 0 exercícios 11810082

0 1 Kinus Chinuchí recomenda os seguintos nótodos, já comprovados pola
exporiéncia, como uteis o eficientes na oducagao do tzotó;:
a) Tiulin o haflegot com 88 8000111605

1- observação dos diversos aspoctos das atividados humanas,
tais como fábricas, nuscus, bibliotocas, pinacotocas, toa.
tros, ete.;

2- contacto o nais frequente 600 8 naturcza;
3: dasenvolvimonto do suas qualidados físicas.

b) Jogos, con as seguintos finalidados:
1. cosonvolvor no tzofé a honestidado, a verdade, o espírito

de cooperação e ajuda;
2- oducar sua 1010218, 0080278080, 0

3-- oducá--lo fisicamento através do des
dos sentidos.

c) Trabalhos namuais, cujas finalidados sñ0:
1-- dogonvolvor o gosto o o hábito Co trabalho;
2-- educar sua atongao o concentração na tarofa;
3- acostuná-lo à realização própria, responsabilidade incivi-

dual o exocução porícita, sor: a intorvongáo de outro.
a) Atividados artísticas, afim do dosonvolvor o oducar sua sonsibilidado

artística, atravós de teatro, coros, dausas e pequenas audiçõos
explicativaso

e) lMiossibot comemorativas de festas tradicionais con as soguintos fins:

e,
onvolvimento corporal e
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riação uo soutinoubo nacional;
oportunidado do ancontrar-so con₪
participação na 0180028080 8 nossibot;

- eriação do suntinonto social,
£) Itonin, con a finalidado do possibilitar o desenvolvor o sou podor de

OXprossao; de acordo com o ponto 18, parto b).
E) 2%8 80 15046 - sorlo roalizados nos enifin un ou 6 dias da sonana,

alem da poulá, dodicados aos taoíin, e nos quais so farão trabalhos
nanuais. jogos educativos, aprendizado do ivrit o atividados artísti-
cas. São suas finalidades:

l- ativizar o tzofó;
2- unir a schichvá;

¿v ligar o tzofô ao novimontos
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RESOLUÇÕES SOBRE_A__SCHICHVAT__BONIM
O 1 Kimus Chinuchí constata que a schichvat bonin abrange o periodo de
puberdade dos chavorinm desta; on vista dossos característicos, recononda
que o novimonto sa preocupo em dar aos bonin una ampla proparaçao para a
vida, através do una sólida oducação intelectual, física c do sou carater,
afin do prepará-los para as suas futuras posigoos do dirigóncia no movi="
mento o para ה 2081128080 da finalidado última do mesmo - chalutzianisnoo.

A oducagao dos bonin s ita através de kvutzot nistas, as mais honogó=
neas possiveis quanto aconsclhando-sc seren as barbtrot corca uo
um ano mais jovens quo .os bachurin,

0
x
a

O nadrich ou a maurichá devorá sor mai noar ou ovod culto; com firioza de
carator, intogridado o suficiente intuição psicológica, afir do podor
eúucar sous chanichim, servir-lhes do exemplo e instruí-los nos assuntos
quo são de sou intorosso,

+ : ch» permite o aprovcitamento'de bonir, ou sua última faso
. 3 : + na a : nono schichvá, para serem nadrichir do teofimo 888885 bonim doveráo tor

preparaçao prévia para essas trabalhos,

A educação intclcetual dos bonin devo sor orientada no sentido de dar-lhes
una cultura geral ampla o cultura nacional « social básicas, nocossáriasPo. . z =

₪- :para a comprocusao O participagao no processo de ronovacaáo chalutziana.

O carater do boné coverá sor educado através do una atividade constanto,.
: ni. - +de estudo e leitura pornmanontos, trabalhos iamuais e ativizacao no 1ovi-

nonto

0 1 Kinus Chinuchi roconenda a intonsiíicação de atividados canpistas 0
co asporte oara os bonin,

O I Kinus Chinuchí recononda a oriuntagao do boné para a profissionaliza-gao; portanto, aconselha que após o término do curso ginasial, os chaverin
501 גב cncarinhados 2828 0800188
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RESOLUÇÕESSOBRE A SCHICHVAT שת

0 1 Kinus Chinuchí considora que a schichvat noarin Y a prinoira schichvá
concicnto Go movimento com deveres poranto clo e responsabilidade eu sua
dirigência.

0 1 Kinus 02120021 001810028 a kvutzá 6000 0 lugar do atividade do noar,+. . . q . . a -ui ucio de politizaçao 6 principaluonte um fator do rosoluçao colectiva de
sous 220010088 6603

O 1 Kinus Chinuchf recorenda quo a kvutzá de noarin. quanto a suas caracto-£ : 2 4 : 5 Eristicas, devo 802 08 homogênoa possivol, formando una completa cquipe
do trabalho intelectual o prático, 
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35) 0 nadrich do noaxiin שטס sor un ovod bom intogrado no movimento, cóncio do
suas responsabilidados, idoologicanonto bom proparado, o principalnonto on
posiçao moral para lovar os seus chanichin ao caninho chaluts ianoc

36) 0 1 Kinus Chinuchf rocomenda quo sojam utilizados os soguintos moios cono
qugiliaros da oducação do noar! .
a) O jornal do kvutzá, quo dove sor un meio do cristalização ideológica o

do ativização dos shanichin;
b) Dobatos políticus para aprofundaronto 1000160100 o dosenvolvimento do

sonso crítico;
e) Conforóncias_do cultura goral, oriontação artística, de modo a dar ao

noar una visão conplota das coisas.

0 4 educação intoloctual do noar tuii por fim dar-lhe una conciôncia politica,
גג 0profundo dos problonas sociais, una percepção sadia dos

problouas da nação o da classo; devo dar-lho ainda uma ampla cultura goral,
abrangondo todos os sotoros da atividado hunana, 880 0589 para isso:
a) Auto-didatismo -- é prociso acostumar o noar ao estudo próprio o proficuo;
b) Politização - visa tornar o noar conhecodor dos problemas políticos on

geral o torná-lo capaz de assuxir atitudos nosto terreno;
c) Oriontação cultural o artística - visa estimular o oriontar as atividades

intoloctuais do noar.

38) A oducação do carator do Noar vis
a) Integrá-lo na concopção do a do movimento o na sua escala do valoros;
b) Educar o desonvolver as suas qualidados morais, tendo como fin capacité-

lo a participar ativanonto na luta polos nossos objetivos,

59) A oducação física do noar tor por fin:
a) Propará-lo para a sua futura vida chalutziana;
b) Atuar como coadjuvanto na educação do carator;

99 עהעב%הב%0,008%17108008+20110%עהעהםסהעבנג000+סמהשטעג carater do
pioncirisnos.

40) O I Kinus Chinuchf roconenda quo sejar tomadas en seu dovido valor as vanta:»
gens educativas provoniontes da prolotarização dos chaverir isto 0% a. molhor₪ : posconpreonsao dos problemas de trabalho e vida proletária,

RESOLUÇÕES SOBRE 4 SCHICHVAT OVDIM
 

41) O I Kinus Chinuchí considera a schichvat ovdinm como a schichvá diriigonto o
de preparação para a Hagshaná Atazuit,

42) O I Kinus Chinuchf considora a kvutzá como o lugar do atividado do oved,
ui meio de politizaÇÃO “o principaluonto un fator do rosolução coletiva de
seus problcuas do vida,

45) A kvutzá de ovdin 6 dirigida por ui nazkir tócnico; quando nocossário, ao
lado desto, un oriontador designado polos orgãos conpotontos

44) A oducação do caratur do ovod vis
a) Intograr 0' na concopção- vida do movimonto o na sua oscala

do valoros
b) Educar y edi as suas qualidados norais, tend cono fin capacitá-

lo a participar ativanonto na luta polos nossos objotivus, 
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45) A oducação intoloctual do oved dovo ser una comploruntagáo o aprofundanontoda .qua alo recobeu na schichvá antorior, tondo por fin capacitá-lo sobrotudoà essunir a dirigóncia do novinonto; dovo torná-lo politicarnunto naduro,tondo en vista a sua missão do futuro militanto prolotário-do-Kibutz. Sãonoios para isso
a) Auto didatisno;
b) Politização:
e) Oricntação cultural o artística.

A educação 1 do ovod visa:
. Propará-lo Para a sua próxima vida chalutziana;b) Atuar coro coadjuvante no desenvolvimonto de sou carator,Para tanto, 'a atividado do tzofiut para ovdin deve tomar un carator dopionoirisno,

O I Kinus Chinuchí roconenda que soja tomados om sou dovida valor as van:tagens educativas yrovonionto da prolotarização dos ovdim; bem como de suaparticipação na coruna - isto dó, a nelhor compreensão dos problonas davida prolotária o do trabalho,

200

RESOLUÇÕES ESPECIAIS

0 chug hanadrichin 6 0 סעק80 0002002000 de toda a atividado do uma schich.vá no snif, tendo cono objotivo máximo orientar o madrich o fornocor..lho os0105 adoquados para desenpenhar a sua missão do Loco comploto. Na sehich.vat ovdinm, havorá tamben un chug coordenador do atividados. constituidopolos orientadoros das kvutzot o polos nazkirin tócnicos na ausôncia dosprinciros; rosolvorá os problonas coruns à schichvá o centralizará asatividados intelectuais,

o a E e y Oא 1 Kinus Chinuchí roconenda que a aprovagao dos candidatos ao KibutzHachshará estoja condicionada não apenas aos requisitos organizacionaiscono tarbonm aos de carater educativo,

ACOMISSÃODE RESULUÇÕES DO1KINUS CHINUCHYT

 


