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ORGANIZAÇÃO JUVENIL  SIONISTA SOCIALISTA HDROR"

HANHAGA ARTZIT :

RESOLUÇÕES

DA TERCEIRA MOATZA ARTZIT DO DROR

Beit Hamadrich Al Shem Berl Katzenelson-
Petrópolis - Rio de Janeiro

I

RESOLUÇÕES GERAIS

A TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda a unificação dos movimentos DROR da América

Latina com o movimento HABONIM da França, Algéria, Tunis e & criação do mo-

vimento mundial DROR-HABONIM, considerando isso a primeira fase para a uni-

ficagáo total dos movimentos juvenis chalutzianos e a criação de um movi -

mento mundial amplo, necessário para a continuação da luta e da ação sionis

ta socialista.

A TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda a unificação das duas correntes kibutzianas

- o ICHUD HAKIBUTZIM e o CHEVER HAKVUTZOT e a criação consequente da nova

confederação kibutziana - o ICHUD HAKVUTZOT VEHAKIBUTZIM, marco de realiza-

ção chalutziana e construção revolucionária, vanguarda operária da socieda-

de socialista em Israel.

A TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda o MAPAI, partido da classe operária de Israel

e à HISTADRUT HAOVDIM - confederação geral dos trabalhadores israelis, por

sua luta gremial e politica, para a manutenção do Estado e a preservação da

unidade de luta da classe obreira, solidarizando-se com os mesmos e exortan-

do-os no cumprimento de seu papel primordial na conquista da aliá e a cons-

trução da sociedade socialista,

A TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda a Organização Sionista Mundial após o 23º

Congresso Sionista e o seu setor brasileiro - a Organização Sionista Unifi-

cada após o 3º Kinus Artai, conclamando os hesmos para o cumprimento integral

das resoluções tomadas no Congresso Sionista, quanto á juventude e chalutziut. 

 



ELO hs

À TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda a IUSY, Internacional Juvenil Socialista por

sua reorganização e ampliação do campo de ação no Congresso realizado em Ham-

burgo.

A TERCEIRA MOATZA ARTZIT saúda o Garin Brasileiro em Eretz em hachshará no Ki-

butz Afikim e no Naohal e sua participação na construção revolucionária do

país.

À TERCEIRA MOATZA ARTZIT solidariza-se com todo o movimento sionista em seu

protesto pelo enforcamento de três jóvens judeus no Iraque.
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RESOLUÇÕES POLITICAS

A - FEDERAÇÃO JUVENIL

A terceira moatzá artzit, reafirma a posição da 1.a veidá artzit do movimen-

to, quanto á constituição do Comité Coordenador dos movimentos juvenis, cu-

ja finalidade principal é a convocação do kinus da juventude, no qual se de-

cidirá a existencia de uma Federação Juvenil.

A terceira moatzsá artzit considera que as Federações Locais de organizações

juvenis - preparatórias do kinus da juventude — são os únicos instrumentos

aplicáveis pelo movimento sionista para a organização de jóvens não afilia-

dos a movimentos, e neste sentido concita a Hanagá Artzit a agir,

A terceira moatzá artzit exige dos snifim contacto permanente com a H.A,

quanto ás Federações locais, e sua participação em organismos desta espécie,

só será efetuada após consulta á H,A,

A terceira moatzá artzit considera proficuo o trabalho até agora realizado

pela Hanagá Artzit e convoca a mesma a aplicar todos os seus esforços no

sentido de convocar o Kinus da Juventude na data prevista e agir junto aos

órgãos sionistas competentes no sentido de conseguir subvenções necessárias

para o movimento, 



B - GORDONIA

5) A terceira moatzá artzit autoriza a Hanagá Artzit a prosseguir com o tra-

balho iniciado com o Comité de Comrdenação com o Gordonia, afim de estabe-

lecer planos de atividades comuns e aproximação dos dois movimentos,

Considerando a importancia da unificação dos Movimentos Dror e Gordonia

em base a uma plataforma comum, declara a Moatzá que a união deve ser fei-

ta exclusivamente sob base mundial, numa veidá olamit, de representantes

diretos dos movimentos; para tanto, deve o movimento dirigir-se 68 1ת8%8מ-

cias competentes e informar a Lishkat Kesher e a OLA,

C - MOVIMENTO "DROR-HABONIM"

A terceira moatzá artzit do movimento, saúda a unificação mundial dos mo-

vimentos Dror (na Argentina, Brasil, Uruguai e México) e Habonim (França,

Algéria, Tunis), da qual surgiu o movimento unificado DROR-HABONIM e a

nova Hanagá Elioná, considerando isso a primeira etapa para a unificação

total dos movimentos ligados ao Mapai e ao Ichud Hakibutzim.

A Moatzá artzit hipoteca seu apoio á nova Hanagá Elioná e resolve apro-

var a indicação dos nomes dos chaverim do Garin Brasileiro em Eretz -

Dov Cimering e Israel Steinbaum, exigindo que a mesma se disponha ao má-

ximo para os trabalhos do movimento e da união total.

D - LISHKAT KESHER

A terceira moatzá artzit ratifica os nomes de Dov Cimering e Ilana

Caeresnia, indicados pela Hanagá Artzit para a Lishkat Kesher do movimento.

E - MOVIMENTO SUL-AMERICANO

10) A moatzá artzit do Dror autoriza a Hanagá Artzit e a delegação do movimen-

to á 1.a moatzá sul-americana, a tomar posições naqueles pontos vistos na

l.a veidá artzit e os demais apresentados no temário da moatzá, comos

Hitiashvut, Gordonia, Lishkat Kesher, etc.

Pes BT רו SHADE

A terceira moatzá artzit do movimento, reafirma a posição tomada da 1.a

véidá, que o terceiro garin dirige-se para o Garin Brasileiro em EI ea

futura hitiashvut, como reforço ao mesmo e a construção do kibutz sob as

bases estabelecidas pelo movimento, guardadas as disposições quanto á

hachshará em meshek vatik,  
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12) A terceira moatzá artuit reafirma a posição da 1,a veidá artzit do movimen-

to, quanto á Hitiashvut própria, autorizando o garin brasileiro en El, em

contacto com a Hanagá Artzit a realizar todos os tramites necessários para

a consecução disso.

SEL

RESOLUÇÕES SOBRE ALIA E HACHSHARA

A terceira moatzá artzit do movimento estabelece que a aliá do 3º garin, se

fará em dois grupos e nas datas seguintes: 1º grupo - fins de março;

2º grupo - fins de maio.

A terceira moatzá artzit resolve que todos os chaverim do 4º garin devem

entrar no Kibutz Hachshará até o dia 15 de março, exoluindo-se aqueles

casos que forem resolvidos pela hanagã.

Em vista das necessidades do 4º garin, resolve esta moatzá que um grupo

constituido, no minimo, de 7 (sete) chaverim do 3º garin, passe para o 4º

integrandosse neste definitivamente,

A terceira moatzá artzit considerando a insuficiência de condições necessá-

rias para a constituição do 5º garin, resolve que a data de sua formação se:

rá estabelecida no 6º kinus artzi. Recomenda, no entanto a Moatzá, que os

snfim e a hanagá deven fazer o máximo empenho na preparação do mesmo e sua

efetivação.

TV

RESOLUÇÕES SOBRE FINANÇAS

A terceira moatzá artzit resolve estabelecer como data máxima para o salda-

mento de três trimestres de Mass-Chaver, o dia 20 de abril,

à terceira moatzá artzit resolve estabelecer o dia 30 de maio, como data

máxima, para o saldamento de 40% do total da quota de hachshará e shlichut

dos snifim, não conitando as quantias já pagas,

19) A moatzá, baseando-se nas quotas estabelecidas pela veidá, resolve que são

as seguintes as quotas da snifins

São Paulo - Crê 28.000,00
Rio de Janeiro 0
Porto Alegre 7,200,00
Curitiba 6.000, 00
Belo Horizonte 4.000,00 
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20) Os meios pelos quais os snifim se propuzerem a aleangar tais somas, deverao

ser comunicados -a Hanagá para possibilitar a adaptação dos mesmos a uma

ação de ambito nacional,

B - KEREN HITIASHVUT

A terceira moatzá artzit ratifica as resolugoes da l,a veidá artzit com re-

ferencia ao Keren Hahitiashvut, propondo a ampliação de seu ambito e finali

dades, Para tanto deverá ser indicado um chaver diretamente centralizador

por parte da Hanagá Arbzit.

A terceira moatzá artzit resolve que deve haver planificação e coordenação

entre as ações do Keren Hitiashvut e a Campanha de Hachshará e Shlichut, dos

snifim, devendo a Hanhagá Artzit tramitar neste sentido,

V

RESOLUÇÕES SOBRE FUTURAS ATIVIDADES DA HANHAGA

A terceira moatzá artzit determina que a realização do III Kinus Chinuchi

e do VI Kinus Artzi tenha âugar em São Paulo (snif ou kibutz hachshará; a

critério da hanhagá artzit) no mês de julho de 1952.

A terceira moatzá artzit recomenda que no mês de julho de 1952 a Hanhagá

Artzit faça realizar nos snifim seminários de chinuch.

A terceira moatzá artzit autoriza a Hanhagá Artzit a dar os passos necessáz

rios para conseguir a volta do atual grupo de madrichim da Sochnut, de modo

a poderem se integrar no trabalho por ocasião da eleição da nova direção

nacional.

A terceira moatzá artzit determina que a Hanhagá Artzit junto com os snifim

forme até 15 de abril, o grupo de candidatos ao novo curso da Sochnut; e

que os concentre no Kibutz Hachshará o mais cedo possivél para um intenso

preparo para o Curso,

27) A terceira moatzá artzit determina que as shlichuiot do próximo periodo de

trabalho (até o VI K.A.) se orientem no sentido de formar uma equipenacio-

nal de shlichut e dirigência; que, para este fim, se concentrem no próximo

semestre num mesmo lugaros chaverim: Nuchem, Sigue, Markin e Paulo, Deter-

mina que o lugar de concentração seja o snif São Paulo, tanto pelas largas

perspectivas de trabalho que este snif oferece, como pelas pesadas respon:

sabilidades que carrega, 



“A-tercaira nostré-artzit determina comashlichimno“Rio, os seguintes cha-

verim e a respectiva data de término| Samuel Karabtchevsky e Geni Karab -

tehevsky até a aliá; a chaverá Marjam Genauer até o VI Kinus Artzi.

A terceira moatzá artzit deternina que no snif Porto Alegre, o sheliach

seja o chaver Arao Shnaider para o próximo semestre; determina que o cha-

ver Sigue Friesel realize hma shlichut especial de curta diregao para este

snif para auxiliar o inicio de atividades deste periodo,

Beit Hamadrich, 13 de fevereiro de 1952.

 



  


