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O DA VEIDA ARTZIT

e o movimento apresenta-se nesta
Veidá após um de seus períodos
191008,

que en muitos aspectos foi decisivo
para nós, pelo que -

conseguimos ultrapassar.

Neste ano e meio que nos separa da 1º Veidá Artzit,
eclodira

m
dentro do movimento os problemas inerentes à sua situação
específica de
moviment

o vanguardeiro, atuante nas condições adversas do sionismo
Galú
tico de nossos dias e que até então conseguír
amnos, m:lhor ou pior, en—
irentar. Isto sucedeu,não cremos que por mais ineficiê
ncia 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 basicame
nte. Na 38] Moatbzá Artzit intentamos opor-nos à esta situação pela concentração
de
nossas melhores e maiores forças em torno de nosso caif Cntralj solvemos muito dos graves problemas internos, mas o foi somente em ambito lo
cal, nao 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 ligas
do passado para tragar caminhos verdadeiros e sólidos para o futuro.
E

A evolução e a cristalização ideológica chaluszhana internasê

sesrolveu um processo de seleção natural,
ingresso de

novos

quadros,

que,

levou-nos à perdas

não sendo compensado pelo
sensíveis,

Se teve o vala

interno de uma maior sedimentação humana e de valores internos, signifi
ca tambem o perigo permans'. > de um isolamento sectário e dum enclausura
mento em si mesmo, longe da realidade e dos problemas de nossa juventude. Também o enfraquecimento de nossas shchavot
ores - sobre os quais
ao contrário dos

outros,o nosso movimento sempre se apoiou - trouxe

um

depauperamento das menores. e, obvismente, de nosso potencial chaluziano,
criando ainda o espectro da 20148 de dirigéncia suficiente em número e
capazes em qualidades, para conduzir e orientar o movimento autonomamen
te, como expressão legítima judia-brasileira.
Contudo nossas concepções e nossos valores, nossos princípios
e nossas crenças, mantiveram-se dinámicas, continuando o movimento a pe
E
ntes poude tirar suas
servar o seu conteudo e sua vitalidade. Destas
últin
mos
últimos meses
r a depressão, tendo já inic doo nos
enffenta
forças para
Elsriores a esta Veidá, ums enérgica reação em fac à situação, Largas
discussões foram iniciadas emSao Paulo e depois levadas à todos os sea
tores do movimento,nas quais,a base de uma, profunda A idelógic

e tática, reafirmamos nosso vigor Retna o dE

ntando Já, apesar

de curto espago de tempo € de ainda nao total definição em muitos camps,
Dn conse-resultados animadores. Estas discugsoes, as ari mado
Propostas E
quentes, as ratificaçoes das conclusões ee
tos so
fundamen
os
a
Montan
á
es
proselitismo integral - pelas delegago
o e orientagao
bre os quais esta Veidá deverá construir: Lorem preparaçã
examinar o
sob cuja luz 2 Veidá deverá, com  ה0
presentes,
a
que se passou, rever, em base às

atualizm
as posigoes políticas, educativas e chalutzianas do movimento,
para tragar as base programáticas e as
do e renovando, onde necesssário,
;
um proximo período, mas com visão
Zo somente
diretrizes de açao, para na
“co plano duma existência criadora
o
moviment
mais
a 1ta procurando dar ao
1
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de longo
à
5 alcanoo
99yno nivel
maduro a que chegamos em nossa 1º Veidá Artzit

egos ce as examinar todos os pontos de impontância prin
0 - º, O que a torna, pela amplidão e complexidade das
e 01800288 5 עס6מ80 porém que na realidade ela é con=
irado 8

ב

Una, porque trata somente dos assuntos de vase do movimento ,

So A Neidá o sabor distinguir o fundamental do detalhe.
o oo
-la assim igualmente pelo fato de que tem tambem a fun-

ga
erminar a unificação com o Gordonia
Macabi Hatzair: à delega
ção ao Ichud, aqui eleita deve a Veidá indicar pensamentos claros e defi

nidos dos ndamentos 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

1

é uma conquista valorosas.

7
Ideologicamente significa maior unidade operária sionista soch
lista: a unificação do movimento Juvenil chalutziano, definido semelhante
mente eumlítica e que a separação das formas colonizadoras dividia
re
aliza assim uma permanetite pretengáo nossa, e confirma a' certeza de nossas posições quanto à união kibutzianayobreira 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

oferece grave dano: porém estamos firmemente convictos de que a vida do
Ichud Hanoar Hachalutzi, sua evolução como môvimento kivre, trará a afir
mação do que for verdadeiro, tornando-o coesos
Para encerrar precisamos ressaltar que esta Veidá desenróla-se
for ocasião da entrada definitiva de nossos chaverim na Hagshmá Atzmit ,

em BRUR=CE-IL , para a construção do 1º Mifal do movimento brasileiros

servir de inspiração e estímulo em nosso trabalho,
Este ato deve para nês
por ser a concretisação em um lugar específico nosso,de nossas ideias,
onde o movimento encontrará o seu local de realização e seu instrumento
de luta ee construção revolucionária. E a manigestação mais grande de fé
de um grupo, e que exige correspondente continuidade.

HANAGA ARTZIT

EIN

DOROT, 16 de dezembro de 1952

MREGANIZAÇÃO

DA

VBEIOD

r
A

Baseando-se, 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

-

do horas

=,

Sessao Preparatórias
Recepção dos mandatos pela Hanagá

Aprovação do Regulamento Interno.

Ratificação da Ordem do Dia.
Eleição da mesa da Veidá

Eleição das comissões.
=

Dia 1778

8 horas
A
4

Ra libro

- Debytes

— da 1% % Phu

Tema: Ichud

A unificação com o Gordonia
Plataforma ideológica

+ te

Organização e Estatutos

Veidá Olamit

Relators E, Bariach
14 horas

-

Temas Chinuch
Relator: Zigue Frisel

dm 13 - 4 horas

-

Temas Chalutziut
Relator: Nachman Falbel

dio 11 14 295

E

Dia 18 -

₪

Tema: Relações Externas
Relator: Markin Tuder
Tema: Diretrizes Futuras
Relator: Nuchem H, Fassa -

4oh
14 horas

-

Ab horas

-—

Trabalho de Comissões.

Sessão Plenárias
Leitura e cooperação das resolugões

Eleição da Delegação à Veidá
Ichud.

Encerranento

. de

Pags
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b) ) ORGA
X INTERNA - Participarão da Veidá, segundo os EsORGANIZAÇÃO
tatutos, 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", à razao de um delegado por 4 (quatro) chaverim,

c) A Hanagá Artzit
8( O comitê Central do Poalei Sion-Hitachdut

e) Os chaverin G. Mincov e Chain Yaski, shlichim 80 1chud Olami e do Ichud Hanoar Hachalutzi,

c) REGULAMENTO INTERNO Das Sessões:,

A Veid4 considera-se em sessão
temario,

permanente ate“esgotar o

Conseidera-se em quorum o plenario, com a presança de 2/3
dos chaverim delegados, devendo os delegados ausentes se

justificar á mesa.

.

.

==
.
Sao publicas as sessões para os chaverim do movimento,
s
Serad considerados nas sessoés somente os itens incluido
no temario, cuja ordem podera“ser alterada pelo voto de

2/3 dos delegados da1

“Artzit,
A sessão preparatoria sera“dirigida pela Hanage
regular
assunindo a direção da Veida“na primeira sessao
eleito,
nte
devidame
m
Presidiu
o
,
do plenario

e; um Presidente (di
Do Presidium +. — Constara'a mesa dirigente da Veida“d
e dois Secretaretor de debates), dois Vice-presidentes
rios.

(5) comissões, 8 saber:
Das Conissoest- 4 Veida” constará de cinco

UÇÕES, constituida por
a) COMISSÃO PERMANENTE E DE RESOL
cada snif, um do Kibutz e

sete (7) delegados, un de
ctivas 0019880008 .
un da Hanagá, indicados pelas respe
os elementos das
rio
plená
ao
r
propo
os
funçã
Será sua
das comissoes;
lhos
troba
os
tar
orien
demais coúissões,
plenário, na falta de
discutir assuntos surgidos no

e redigir as resoluconissões competentes; coordenar

Comissão Mixta
ções; indicar os nomes dos chaverim 4

do Ichud.
Dror-Gordonia para Q Veidá

b)

constituida de
COMISSÃO DE UNIFICAÇÃO E PLATAFORMA,

Estudar a plataforma
10 delegados. Será sua função:
movimento e os es
novo
do
o
izaçã
organ
a
;
ideolágica
Olanit e de
Veidá
da
o
icaçã
ratif
&
r
tatutos; propo

a

suas resoluções.

0

constituida por dez
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS,

delegados »

por dez delegados.
COMISSÃO DE CHINUCH , constituida

dez delegados.
coMISSÃO DE CHALUTZIUT, constituida por

Das Palavras
e Votos

er delegado á Veidá.
Tem direito a voto todo chav

almente e não por
08 votos serão contados individu
delegações .

e
nte,com excessão do President
A Mêsa votará regularme
vo.
isi
r
dec
ate, em caráte
que só votará em caso de emp

Pági a 7
a
omissoe
E
DS
a
.
2
a
d)Nas
comissó
“soes se decidirá,
em instância
final, por votos,
ficando 
=
e  שלfacti1 vel o despacho de
minoria ao ple
9
critério da mesma.
.
e) As , res oluçoes
0
na
5 tomadas por maioria sim
em plenário
serão
ples de votos.
E

£) te direito á palavra todos os delegados é Veidá, per
Ea  ה הmáximo 10 minutos cora direito
de prorrogação de 5 minutos a critério da mesa, quando

intervenham pela primeira vez, e 5 minutos nas interven
çoes seguintes. Excluem-se desta limitação os relatores
de temas e informantes dos snifim, ajustando-se ao regu
lamente anterior nas intervenções seguintes.
7

8( Chaverim nao delegados, só poderão fazer uso da palavra,
no plenário, com prévio assentimento da mesa.

D

=

as Moções +

2

a

-

.

aa

Com exclusão das moçoes resolutivas 8 declaratórias, considerar-se-ao, para regulamentação dos debates, duas es -

pécies de moções:

a) MOÇÕES PREVIAS - interrompem o debate, terminada a expo —
sição do orador em uso da palavra e devem ser votadas de
imediato, depois de falar um orador pró e um contra, se
os houver, com prazo máximo de 5 minutos e tem por efais

tos a) modificar a ordem da discussão; b) pedir que passe o assunto a estudo de uma comissão.

oradores e dão o
b) MOÇÕES DE ORDEM - encerram a lista de
com procedimenassunto por suficientemente esclarecido,

to igual ao anterior.

dos snifim, por.esorito, deDos RELATÓRIOS:- Os relatórios da Hanagá e
do

verão constar duma sucinta exposição sobre o realizaum
no terreno de finanças, publicações, educação, com chalukranot,
esquema das kvutzot, número de elementos,
rio geral. E de
tziut, atividades politicas e um comentá
sejan datilografa tóda convenióncia que os relatórios

de serem distri
dos em núnero suficiente de cópias, afim

apresentação oral
buidos aos delegados por ocasião da
poderá oralmente amsnif,
cada
de
relator
O
mesmos.
dos
detalhes.
mais
em
slo
comentá
e
io
pliar o relatór

INFORME

DA:

HANAGA

ARTZET

4

TI

VEIDA

Este 6 o maior> periodo
1
iv
a,
duma Hanagá, que abrange
de atividades
a
.
E
1
zi
a l.a veidá
a época que vai desde
a atual
de 1951), até
(junho
artzit
ei
.
eri
1
Mo aEstatutári
utáriamente, deveria
a Hanagá convocar um Kinus
normal

. Eai
n

o presente ano (conforme resolução da 3.a moatzá artzit); no

0, por motivos obejtivos, que explanou em sua consulta epistolar

o fê-lo agora, através da convocação do Congresso Nacional mais
.
Enfrentou esta Hanagá, obstáculos sérios que dificultaram seu
trabalho e mesmo prejudicando sériamente a atividade. São êles:
:
a) Uma açao nem sempre conjunta ou mesmo constante, produto da não
existência duma equipe com unidade de pensamento e de ação, que poristo
não poude imprimir ao movimento uma orientação precisa, uniforme e per-

manente, dentro duma planificação pré-estabelecida,
b) As trocas dos chaverim da Hanagá.

é

c) O trabalho não coordenado e falho das machlakot.
d) A precarissima situação financeira.

Mas, apesar destes obstáculos e entraves, poude a Hanagá fazer-se sentir nas diversas shlichuiot e orientar o movimento nos vários setores, quer nos mais internos, aos problemas externos e mais complexos.
Muitos dos problemas, apesar de sua solução vacilante, foram sériamente
- fine =
e verdadeiramente solucionados. No entanto, os diversos entraves
circunsram com que as soluções e os trabalhos fossem condicionados ás
e =מך
tâncias ou sua existência. Em verdade, foi o trabalho deficiente
o
para
assumiu
que
s
bilidade
responsa
pesadas
ás
suficiente, em relação
período que passou.
iniciou a
Apesar das falhas, porém, que mesmo reconhecemos,
cia, que tem sérias
dirigên
de
grup
novo
um
izar
cristal
a
Hanagá Artzit
ao movimento, em seus próxi
possibilidades de dar uma orientação firme

mos passos.

ך.
a) COORDENAÇÃO .-

MAZKIRUT E SGAN MAZKIRUT
sos departa —
Quase não houve coordenação dos diver
já antes enuos
motiv
aos
s
graça
Hanagá,

mentos da
o número de
merados, e por outro lado, pequeno foi

ento. As machlakot de Chinuch e
reuniões do Diretório Nacional do movim
OS snifim dos materiais necesr
supri
e
básicament

Itonut, que deveriam
o contacto com os di
sários não o fizeram na devida proporção. E mesmo

pela descontinuidade e esmoreci
versos pontos no país; caracterizou:se

os sni4 =
o fizeram
A
:
à Hanagá, : não menos
falhou
mento. . Si, -por esse lado
problemas relacio a
:
e discutir os problem
Ee

propor
fim, que deixaram de informar,

a devida.
nados consigo, na maneir

zação
cterizavan-se, pela centrali
Nossas Hanagot Artziot cara

Pies Y
- interna de seus

de

mento.  וin ti e externa dos snifim e da vida do moviÚltimo pertodo - be “> apesar de nao o querer, e sómente mudando 0

ansformou-se a Hanagá num sinples órgão de coordena
E
 דup
5
quando era solicitada ou se lhe oferecia oportunidade para tal.
ção, que se manifestayv: a,

b) SHLICHUIOT .-

Devenos dividir em dois períodos, a atividade shli

chutica, tomando como marco a 3.a Moatzá Artzit. e
Ambos os períodos caracterizaran-se por shlichuiot

de manutenção e fixaç 80 808 snifim, além da diretriz geral, de ampliação
através
do

proselitismo
5

e

rabalho

2r
pro

undo

no

2
sentido
1

educaci
Ea Lo
onal
,

e

DO teiaitaanta

necessáriamente são úteis;5 o am
> das
- $ ou
esmo 
seו
dando,
com shlichuiot 0
isoladas

de períodos remotos.

|

8 3.a Moatzá Artzit, de acôrdo con o enunciado, resolveu criar una equipe de shlichut, cuja base de atividade seria Bao Paulo, constituida pelos chaverim: Nuchen, Paulo, Markin e Zigue. Por diversos mo-

tivos, já expostos, o grupo não efetuou completamente o trabalho.

/
No Rio de Janeiro, diversos foram os chaverim que atuaram:
Mar jam Genauer, Nuchen Fassa, Efraim Bariach, Zigue Friesel, Américo e

Sônia Pluht, Markin Tuder, Arão Shnaider, Léa e Aron Thalenberg. De

verdade, foram shlichuiot longas,sómente as dos chaverim Marjam Ge nauer e Aron Thalenberg e menores dos demais, com excessão da do companheiro E. Bariach, que se caracterizou por sua orientação geral, sem
participação nos trabalhos mais especificos do snif.

Pôrto Alegre, recebeu duas shlichuiot longas, as dos chaverim
o
Idel Zitman-e Arão Shnaider, além duma menor do chaver Zigue Friesel.

Visitaram Curitiba, os companheiros Américo e Sônia Pluht e
E
Arao Shnaider.
Com Belo Horizonte contraimos uma grande dívida shlichutiva,
o snif, as shlichuiot longas, das quais tinha necesrecebeu
não
pois
sidade. Estiveram no snif, em diversas épocas, realizando shlichuiot
Perlov e
curtas os companheiros: Imanuel Spector, Marin Tuder, David
Mira Weingeld.
casos não
Podesse dizer que as shlichuiot, apesar de em muitos
:
esperava
se
delas
3vº
o
fczam
órios,
satisfat
os
terem alcançado resultad
centro de impulso para o
não um anjo de salvação paraos snifim e sin um

trabalho e de transmissão de idéias e métodos.

foram realizadas algumas
Alén das shlichuiot já enunciadas,
e Quatro Irmãos Nunho
m
Erechi
s,
Pelota
em
Igel
específicas, & saber:

para o Rio de Janeiro; com a fi
para Porto Alegre e Curitiba e Nuchen
as diretrizes de trabalho para o
nalidade de consultar a moatzá sôbre
rio Nacional e da discussao 1 movimento e a reestruturação do Diretó

deológica e tática da situação.

nos novamente concluir,
As shlichuiot do último período fazeme
ut, que possam efe
shlich
do
de equipes
pela necessidade da constituição
e ininterrupto.
longo
o
períod
um
por
ação,
tuar ampla
E
E
יק
.
inclusão no movimen
A Veidá anterior aceitou a
c) GARINIM DE SNIF .to dos diversos garinim Ae

h

snif criados,

como

(SP) e núJuiz de Fora e Campos (RJ ), Sorocaba
ig de
hece a categoria
5 de reconhecer
.
.
od
(208),
e
cleos em Pelotas e Rio Grand
e Santos.

Niterói
Garinim, dos pontos como

foi ₪ atividade ea orientação
Por diversos motivos, pouca
mento dos
que culninou no total desapareci

em relação a esses pontos,
em Sorocaba, Niterói
melos e o, existência de alguns resticios
dois lis
e Santos.

Pág.
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52
a
Y
₪
Os garinin" d e
3
mais
sob o cuidado dos snifim
ainda que estavam
5
:
prec
8
se
próximos, foram2por 8st
não
jreocu
êstes abandonados,
as instâncias
10
>
preocupando
,
existência
sua
C
com a
correspondentes
.

d) E
RE
AQÍ DA

EANAGAARTZIT.-

.

.

Duas reestruturações básicas sofreu a Hanagá
ártzit neste período, com o afastamento da mi-

litância do chaver Henri Mau, mazkir de chi a a retirada do movimento por motivos 1de
/
eológicos do chaver Paulo Singer, além da aA Samuel Karabichevsky e Aron  דממה0 Três cha
os = e pa por necessidades de reestruturação,

eitos na última veidá. Foram êles:

Erwin Semmel e Nachman Falbel.

|

b

7

As reestruturações foram levadas ao conhecimento da Moatzá

ia e e shlichut especial, estando a Hanagá atualmente assim cons
ituidas:
:
8
Mazkir Rashi - Nuchem E, Fassa
Sgan Mazkir
- Efraim Bariach
Chinuch
- Sigue Friesel
Chalutziut
- Erwin Semmel
Itonut
- Nachman Falbel
Kranot
- Markin Tuder
Chaver Hakibutz- Beraly Rosenblatt

e) CONTACTO COM
0 00920814 .-

Afim de aproximar os
-se a Comissão Mixta
em sua primeira fase
rim: Paulo, Nuchem e

dois movimentos, criouDror-Gordonia, da qual
fizeram parte os chaveBariach e naúltima :

a,
Nuchem, Zigue e Erwin. Teve a Conissão Mixta uma função sincopad

com continuipois diversos impecilhos técnicos impedi ram que agisse
u-se aproximar os
dade de atividade e produção. No entanto, consegui
comuns. A Conissão Mixta,
dois movimentos e realizar algumas tarefas
e proficuos,
en sua fase atual, caraterizou-se por um trabalho bastant
dos dois movimentos.
ichud
de
veidá
a
preparando
e
possibilitando

£) FINANÇAS

.-

Foi êste o período mais dificil na história

situado movimento, no que se refere é sua

ção financeira.

E não é exagerada esta a -

terizavam-se pelos déficits oca
firmativa. Os outros periodos, carac
o das quotas em seu tempo devi
imant
sionais, causados pelo não cumpr
época próxima,
numa,
dos
do, mas saldados ou quasi salda
"via crucis" financeira em estado
Iniciou esta Hanagá sua
es importantes, mas dispendiosas,
izaçõ
real
mas
deficitário, após algu
veidá sui americana, o 2º Kinus
11
a
t,
como forama l.a Veidá Artzi
situação
l. E prosseguiu na mesma
am Chinuchi e o Seminário Territoria
o de alguns snifim e
itári
defic
o
estad
pelo
dificil, aumentada
Ovdin-Magshimim, &
de
al
Centr
né
Macha
₪
,
pliado nas machanot kaitz

Moatzá Sul-Americana
3:a Moatzá Artzit e a 2.2

movinenO estado de finanças do
De um lado, se apresentava
Artzit, além de suas neces
á
Hanag
sua
da
to nacional e especificamente
seus compromissos . E
- e do outro, o dos snifime

o estado
sidades imediatas
muito desequilibrou as finangas
preciso afirmar, porén, que em
s spiIID.
grandemente deficitário de algun
Guisbarut
da
ção, através da criação
Tentou-se debelar a situa
do snif e assim
ngas
fins
as
r
rola
cont
€
denar
Central, que dev-ria coor
ma financeiro.
solver o proble
shazus Sentral, previa desde logo:

A vlanificação

de Gui
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6 externa nos snifima
am
o
d
1
a
m
em combinaç
com o Kéren Hahitiashvut.
ão

o

10010088 de instáncias sionista
s.

acionamento e racionalização dos gastos.

Ma

4

:
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.

do são ngag do plano, falharam os dois primeiros pontos,
Eos me sc o - odos os snifim realizar ampla campanha externa,
 כO mesmo ARA O resultado utilizado para cobrir dividas

REltcoo: Quanto £ o

da
contribuição
Rh
T
.
9

. à campanha ampla, que por outros motivos não se

pudemos receber certa
das instancias,
ontribuigao
Or genizagao
da Pioneira
Judiano Rio de Janeiro e da Fe-

uvenil a quota respectiva da Sochnut. . O ponto d,

algumas excess0es ¿seguido quasi é risca,

-

foi,ysalvo
'

É5 preciso,
Cie , no entabo
:
8
parte das dividas
:
ressaltar, que grande
1
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 Guitabarut central:
a) Nao possibilidade de controlar diretamente os snifim.

b) Não cumnprinento das quotas, estabelecidas pela 3.a
Moatzá Artzit.

ec) Não realizaçao do plano financeiro previsto.
d) O constante contrair de novos empréstimos bancários e
a particulares.

\

! Apesar de tudo, poúde a Guisbarut Central mover grande soma

de dinheiro,

cobrindo assim algumas dividas e mesmo chegando numa épocas

de quasi igualdade entre a receita e a despeza.

Podemos afirmar, e com tôda segurança, que grande parte das

falhas da Hanagá Artzit, fora das diretamente inerentes aos problemas
especificos,' foram causadas por esta situação. E ao contíário, tanbém
verdade é, que a situação dos snifimn e a impossibilidade de saldar su
as quotas, influiram.

Infornaremos diretamente á Veidá sôbre o balancete economico, que por motivos técnicos, não píúude ser terminado quando da ela boragao do temário.
Os erros passados, tém que nos seyvir de base, para estabe-

lecermos as diretrizes futuras-de ordem economica.

E) LEGALIZAÇÃO .-

Foi ultimada a Legalização do movimento, que pro

vém desde

o 4º Kinus Artzi,

através da Federação

Juvenil, como setor de nome Dror da mesma, O none legal da Federação é Juventude Unificada Sionista.

da Veidá Olamit, Hanagá
h) RELAÇÕES EXTERNAS.- Trataremos neste ponto

Flioná Dror-Habonim, Lishkat Kesher, Garinim

Brasileiros, Madrichinm, Iusy, PSB, Poalei Siqn,

, Brit Irgunim Chalu
Orgenização Sionista Unificada, Federação Juvenil Artzit,
III Moatzá
tziim, Sochnut, Movimento Sulamericano,

dias 15, 16 e 17 de sutubro em
1) Veidá Olamit .- Realizou-se nosl de
Unificação dos movimentos

“Ohalo! (Kineret), a Conferência Mundia

discussoes anteri: ores na Hanagá Elio
Dror e Gordonia. Particiipamos e das
dos
Mixta "Dror-Gordonia', representa
sao
Comis
na
e
nim"
-Habo
"Dror
ná
e outros compa-

rim Bernardo Cymringy, Israel Steinbaum

por nossos chave
À veidá
não temos anotado seus nomes.
nheiros que por falhas técnicas,
movi
dos
total
uniao
a
ilitou
possib
e
Olamit culminou com as demarches
:
assim con stituidas Bariach (Hanagá Artzit),
ו
Nossa delegação esteve
Roter-

el, José Etro8, Chana, Mosca e . Foi
Bernardo, Carabina, Américo, Fisz
os garinim)
amim Raicher e Mingote (pel
man (pelo movimento), Benj
ciparam intensa parti
chaverim, que
bastante proficua à atividade dos
e Chana participa
rdo, Bariach

sões. Berna
mente nos debates e nas comis
Plataforam e de Educação e
ram e dirigiran as Comissões: Permanente,

Organização 5
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Foram eleitos

na, Chana:

2

À

para a Moatzá Olamit: Bernardo, Mosca, Benjamim, Ele-

Para a Hanagá Elioná: Bernardo e Mosca
Mai
8
a apresentados no tema da Veidá: Unificação com
nos
. Ro
Ro a a . =
eidá, ratificar a plátaforma, as resoluções e os
כ

ntados para as instancias do movimento mundial.

0 an

e Lishkat Kesher.-Manteve-se contacto e dis-

o finane moatzá e veidá olamit, shlichut, orçamentos, auxili
:
, &
zmente
Infeli
ções.
publica
de
al
materi
ceiro, madrichim, hachshará,
não chegou
pondente do auxilio financeiro enviado, até hoje
corres
parte
és nossas maos, tendo ficado em poder do movimento argentino,
וBresileizos .0

Comos garinim em Afikim e Tel Iossef

correspondência ampla, nao tendo êles correspondido no pri-

neiro período á nossa insistência - e esta Hanagá Artzit, nos últimos

mêses aos pedidos e informes da Vaadat Hatnuá do garin. Trouxe-nos um
informe amplo sôbre suas atividades e situação o chaver Efraim Bariach,
infor
que esteve na Veidá Olanit, e com êles manteve contacto estreito,

Por
mandosos amplamente sôbre o movimento brasileiro e seus problemas.

re

dos
ocasião da chegada do 3º garin, realizaram um encontro em Afikim

três garin” que estruturou a Vaadá de tnuá. Iniciou esta uma atividade
profícua e a publicação de um boletim para o movimento prasileiro > "28A entrada defipin Latnuá!!, que infelizmente até agora não recebemos.
e esperamos com פה
nitiva em Brur Chail se dará em meiados de janeiro,
e próximo de realidaso, possa trazer-se ao movimento um valor prático
ana.
de viva e de influência chalutzi
do VIII Curso de
4) Madrichim «- Participaram 5 chaverim nossos

João Drucker, Samário
Madrichim de Sochnut, a saberse Nachamn Falbel,
com a-

n Roisman (Rio),
«Chaitchik, Joana Elazari (São Paulo) e Benjami
io no Beit Berl e um
seminár
dum
pado
partici
tendo
proveitamento bom,
. Demonstrou-se
Cymring
Dov
chaver
pelo
no Garin Brasileiro, dirigido

uos para O rf ”
a verdade de nossa opinião quanto á seleção de individ
tos. Tanbém nossa dis

outros movimen
ferido curso 6 8 discussão com os
o e programa do seminário, bem
cussão com a Sochnut quanto ao conteud
qua idades.
suas
e
como a idade dos participantes
o contacto, recebendo o material
5) Iusy +.- Continuamos mantendo
po
nal e opinando sóbre problemas
nacio
inter
ismo
organ
esse
por
editado
aves importantes .Nos

a vários concl
liticos, além do envio de saudações tude Socialista, passa agora &
Juven
sa afiliação 4 Internacional da
participação no mesmo, que

és da direta
uma fase de realização, atrav
ial Unificado.
Mund
o
ment
Movi
o
noss
terá

o snif
fraco neste período, Sómente
6) PSB_.- Mantivemos contacto
bro de 1951.
eleições muncipais em outu

São Paulo participou das

ido, por ocasião
amos duma moatzá do part
1) Poalei Sion .- Particip
Paulo, David,
em,
Nuch
%
51
com Q 808125
a em setem
do Kinus da Unificada,
izad
real
ária
também da Reunião Plen
Lerner),
S.,
Arale, Lerner e Pariach;
Arão
in,
delegados: Marjam, Mark
bro do corrente (nossos
do mesmo, pelo chaver
ral
Cent
té
Comi
no
tados
alêm de estarmos represen
a central do partido e
er nossa posiçao de forç
E. Bariach. Pudemos mant
eguimos convocar seu
cons
Nao
atividades do mesmo
elemento básico nas
as diretrizes básicos
que deveria determinar
diversos setores.
Congresso Territorial,
nos
il,
Bras
no
ro
nto futu
do Vaad Hahachpara o seu desenvolvime
ição
titu
cons
da
O kibutz,
, tendo reaútil
Participamos junto com
e
o
ativ
o
muit
organismo revelou-se
da mesmas
Este
PS.
erim
do
chav
á
de
shar
Hachshará para pais

Sucot na
de chaverim da Hachshalizado uma festa de
formar um comitê de pais
Está agora procurando arando: se também para uma próxima campanha da Hach
24 8 Brur Chail, prep
os acôrdos com
estão sendo ultimadosanot
o, ação
tóri
do movimen
e auxilio Ás mach
icip
g suarela
part
o u
em
e
:R
Hanoar do
e a 0218080 60 6
nina e O partido sôbr
to. Com na secção feni

Poalei Sion.
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Também quanto á OSUB, poude o movimento mos-

no 3? Congres
cun pen save 9 de orientação, Participamos

Bariach (Comité
o
i
a
na
)
m
o
Paulo (Hanagá), Lerner
e
m
Nuche
,
Dorot)
(Ein
E
e
Rio)
(OSUB
as Unificada.

aros Ulsa

man

(OSUB Belo Horizonte). Fomos elementôs de orienta-

Eio o Dobkin sôbre hachsharot e movimento juvenil e na
Cental. Ba לrio através de-nosso representante no Comité
E nos

pação
ativizaçao do Vaad Lemaan Hahachsharot e da partici
edad Pp
comio
referid
no
voto
e
voz
com
últimas,
das
ntantes
represe
dos
a a
na
9) N/A «- Mantivemos nossa posição, reafirmada
l.a 76168 6 3.a Moatzá Artzit quanto ao Comité de Coordenação dos Movimentos Juvenis, para poder em nosso informe de hoje trazer a discus

A orien
sao do futuro desse organismo (£azemo-lo no tema respectivo).
ná fé em -

tação firme do movimento, poude impedir alguns excessos e
vários assuntos. No entanto, em questoes de principio, que obrigavam
a uma resolução unânime superou o próprio caracteristico da Federação.
Na açao e atividades de esclarecimento pelo "Affaire Praga', criousse
Hatzair,
um organismo especial da juventude, que excluia o Hashomer

Kibutz Hameuchad e Chativá Hatzeirá (Mapam), conseguindo o movimento

centralizar as manifestações e obter o apôio de 7 movimentos juvenis,

além de ter entrado em contacto com outras agremiações de juventudes

no
: 10) Brit Irgunim Chalutziim .- Já há muito tinha:se comuido
ntos e comis
departame
diversos
existir
de
idade
desnecess
a
)
movimento

sões da juventude, E isto foi nos confirmado pela criação do Comité

ção 608 28 Coordenador da Juventude (Federação) e a direta participa
presentantes dasHachsharot no Vaad Lemaan Hahachsharot.
no Comitê
A Hanagá Artzit agiu neste sentido, tentando incluir
ntos edepartame
demais
dos
ivas
prerrogat
as
Coordenador e dando:lhe
e a Unificada, a necessi
xistentes. O mesmo, defendeu perante Dobkin
e intensificar sua
dade de prestigiar o Vaad Lemaan Hahachsharot
lhe competem de orientação
atividade, afim de cumprir as tarefas que
e controle.
-

Moatzá do Brit, consti
A Hanagé Artzit, através da delegação á
então, e Efraim

de chalutziut
tuida pelo chaver Nuchen Fassa, mazkir
ão do Brit Irgnnin. Não aceiBariach mazkir do Brit, propôs a extinç
o status os movimentos do
tando nossas propostas, quiseram manter
imentos conosco
foram obrigados a entrar em ôntend

Mapam. No entanto,
frente ás imwtancias sionistas.
para poder gozar do prestigio devido
à criação de um departamento
propor
a
Nossas exigências levaram-nos
Hahação e permitir ao Vaad Lemaan
autônomo de chalutziut da Federa
Nada mais podemos informar a res=
s.
tarefa
suas
e
realiz
que
chsharot
Dobkin esteve no

ssões enquanto
peito, pois o Brit só manteve discusôbre um gututo dep. de chalutziut
ã mais existe.
Brasil, de fáto nao
ração,
e referente ao futuro da Fede

na part
e com o Deparos correspo: ndência constant
Mant
.nut
Soch
11) =
: iven
ostas concre prop
as
rmando e enviando noss
tamento da Juventude, info
a Machlaká, como

deveremos tratar

relacionados com
tas em torno de alguns assuntos
, orçamentos , etc.
ichin, Material, Shlichin

 ב₪

Curso de Madr

com O movimento sul
“americano .- Nosso contacto
12) Movimento sul
á OLA a realizaor
prop
em Montevideu fez-nos
americano, na 11 Veidá
te. Teria por fim o
inen
cont
do
os
ment
movi
os
ção de um seminário para
a discussão aprofunmovimentos e proporcionar
seninário, aproximar os
a, no objetivo de
havi
o
enta
que
os de divergência
dada de todos os pont
imas transforma próx
as
de pensamento perante
se chegar a uma unidade
izou o seminário por motireal
se
não
o,
ant
ent
No
-americana,
Ses internacionais.
de 1952, & Moatzá dal
Realizou-se em março
aliada aos
a
gic
oló
ed técnicos.
ide
e
ica
& unidade programát
o foi falha
íod
per
conseguindo:se chegar
te
a Ola, eleita nes
assim
contacto com e
icos. + O poi
não existiu neste período, E
ontos ebét
dad
ver
de
s
ma,
mes
da
o pat
exigir-

, em que apesar de
2018080 5 Veidá Olamit
A manteve, mesmo em
se inexistente,

foi qua
mos, O contacto
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Realizou-se em fevereirode 1952 no Beit

Central de Ovdin-Magshinim, estatutárianente

modos seguintes assuntos: futuras atividades do

erica. madrichim, relações externas, movimento sul-am

1

vut, Gordonia, Chalutziut, hachshará e alié, finanças,

Tioוס טיע ות סי 

רדה

Este foi um periodo onde nos dedicamos mais a le
var á prática os pontos resolvidos no primeiro e
1  ה ה לסe menos de elaboração

a)

GERAL.-

הוו רל ושהבה ה
pensamento educacional,
e
.
ES
se as condigoes organizacionais e políticas internas do movimento, não

proporcionarem uma base minima de realização. E não proporcionaram, quan
to ês shchavot maiores, devido 4 exiguidade numérica de madrichim e di

rigentes, que, ainda que capazes e preparados, estavam supersativizados
em todos os setores de militância e pouco puderam se dedicarao trabalho

educativo, Em consequência,as shchavot menores contazam com madrichin
náo preparados, insuficientemente maduros quanto ao espírito de movimen
to e conciência ideológica, o que tirou da atividade todo seu caráter —
criador,

transfo-mando-a em mero "ativismo",

travado em meio de dura lu-

ta, contra a inércia e a passividade dos madrichim, e consequentemente
dps chanichin.

Teve a Hanag£, pelos motivos expostos, dificuldade na elaboração dos programas para as diversas shçhavot e o seu envio permanente para os
snifim. Ultimamenteporém, diversas dificuldades foram ultrapassadas,
e Estes se encontram em elaboração, sendo que durante o novo período

b)

PROGRAMAS .:

que se inícia dever-se-& terminá-los, afim de atender és necessidades

do movimento,

-

2) PUBLICAÇÕES ,-

Fão foi efetivado o plano de publicações desta
machlak8 e nem mesmo imprimiu-se o "Dapim Lama6210", cuja resolução provém do 2º Kinus Chinu

. Sômente
chi; o mesmo, no referente às publicações sôbre as shchavot
valor.
editou-se um folheto sôbre jogos, de bem pouco

.-

d) MACHANOT

Realizaram-se Machanot em fins de 1951 e em

Julho de 1952, podendo concentrar grande número
o
de chanichim e de resultados tenéficos para

trabalho, Queremos destacar, que pela
periência da Wachané Central, para as
assim se estabelecer uma linha básica
todos os
dos chaverim mais adultos de

primeira vez; realizou-se a exshchavot mais velhas, podendo
e única de estudo e conhecimento
snifin.»

IO
GB RA DL

.-

quaEsta machlaká, como a sua anterior pouco ou
e
si nada realizou, embóra fosse básica e tivess

planificado suas atividades.

Nenhuma, publicação

O "Noticioso! e o "Dapim Lacharegular do movimento foi mantida, como
“Dror!! foi publicada num só número em dezembro do ano
762". 2 2001978:
material escolhido, especificamente
anterior; apesar de nivel elevado 6

edição futura.
desse número, pecou pela sua não
de

1951, apesar de quasi
lizador do material,
tra
cen
do
er
pod
se
em
rapronto e preparado, encont
de hoje.
julho
0 folheto sô pre o seminário de

que não o trouxe á

Hanagá até o dia

268. 5
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 לesta Machlaká na orientação do tra-
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alho em prol das Moatzot da Juventude do KKL, e

& atividade do Fundo Nacional no movimento. Neste

o 0 o de Janeiro, uma enorme celebração do 50%

1
KKL em
ה

dezem ro do ano
1
no aanterior,

sob o סמסםת 68 1 104"
-

 וprofícua nossa atividade na formação do
 בFoi
Erin bastante
askanim jóvens do Keren Haiessod e posterior criação dos co-
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Teve esta machlaká sob si a responsabilidade, da 0rientaçao do 3º garin (em sua fase final), 4% garin,
formação do 5º garin, Hachshará, Aliá de garinim,
contacto com os garinim brasileiro em Eretz, orientação profissional,
atividades conjuntas e de orientação junto ao Vaad Hahachshará do Parzido, 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
muitos aspectos, tanto peles motivos gerais da Hanagá Artzit, como es -

pecíficos da Machlaká, cujo mazkir esteve em shlichut no Rio e em São
Faulo, em atividades dos snifim.

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

TERCEIRO GARIN .-

e meios de se

tornar um garin,

que do ponto de vista chalutziano e de

movimento, serviria de base após as transformacoes da Lapa e a orienta-

ção profissional nova do movimento.

Teve o garin um desenvolvimento normal em sua etapa anterior
imento não á
& entrada no kibutz, apresentando no entanto, um desenvolv
nal, ideológico,
altura, na subsequente, pásicamente no terreno profissio
:
tes
y
existem faltas internas
e consequen
organizacional. Si por um lado,

á Hanagá Artzit, que
do próprio garin, por outro, cabe também a culpa

não em tempo atendeu ao mesmos

Ée

básico de elementos
Possúe o garin, apesar de tudo um grupo
elementos dos mais centrais na ati
ao
tornar
se
que
tados,
capaci
e
bons
vidade futura do kibutzs
QUARTO GARIN

.-

o esta
Está o 42 garin já em fase de aliá, devend

que ofarao.
veidá determinar as datas e os grupos
im

tuido por 37 chaver
Apresenta-se O mesmo, consti
que tivemos, do ponto
m
garini
es
melhor
dos
ul
como
e apresentando-se
de atividade,

hos diversos setores
-—
de vista de trabalho e interesse
por maioria de chanichim do movi
o primeiro grupos constituido

E êle
de Janeiro e
básicamentes Sao Paulo, Rio
mento dos diversos snifim
pfóprios.
cos
eristi
caract
seus
Pôrto Alegre, daí

QUINTOGARIN_.-

formou-se o 5% garin
Atedendo á consulta da Moadzá
eiro entrar em
prim
o
grup
devendo seu
nos snifinm,
o, após as machanot
hachshará em fins de fevereir
o,

do moviment
sua quase totalidade de chaverii
kaitz. E Constituido emnim
e maneiras
seguint
da
,
momento
e
present
O
GN
 וos oHeL)O
LO Horizona Paulo = 7/5 Pôrto Alegre - 3 ; Belo
ndo-se
- 10 ; São
a
dividi
y
ea de o atado; AS ainda ser ampliado, estando planificadas
E
.
dead
2
ו
e - de
5
que precederam o 3º e 4º Garin.
atividades de chalutziut, como as

|

|
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KIBUIZ HACHSHARA ;-

Nossos contactos com o Kibutz Hachshará "Ein Do-

rob" tornarem-se mais constantes a partir dos

o 3º garin, como con o de  לAbdo então a diana Re
ה
ל
. peed ao
Hanagá participado
tendo a aminbamos
Ro
para a Ro
suas assefot,
dado seminários,

 בcom uma filha

E

dd

3 jóvens não da tnué e 2 casais de

BRO e candidatos 2 as seram se integrar na mesma; ficaram na con”
|  ה בשOS como chaverim, A experiência
O ane,
e
de pessoas de mais idade conviverem na

0os
E rnpeniêncio de E O shlichut no kibutz, sendo

Em conjunto com o 3º garin foi resvlvida a passagem para o 4º, con
forme a resolução da 3.a moatzá, de 5 chaverim, uma vez que êste grupo.
era bastante grande.

\

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.
de
À situação da hachshará em termos gerais, pode ser considerada
bôa

tendo os chaverim iniciado recentemente um programa de renovação

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

seria necessário

4012

Em junho do presente fizeram aliá os últimos

.-

chaverim do 3º

garin,

tendo-os seguido em

novembro - os chaverim Arão e Léia, madrichim
co Cmeso da Sochnut, que trabalharam no movimento desde 3 anbs, quando
gavoltaram do mesmo. Acaompanhava-os a chaverá Mira Weinfeld, do 3º
Fez a Hanagá o máximo para evitar a aliá isolada, devendo por
rin.
motivos especiais pessoais, concordar com a mesma.
Iniciou-se a discussão com o 4º garin, sôbre as datas de aliá,

devendo esta veidá resolvéslas.

PROFISSIONALIZACAO

,-

Neste setor a Machlaká pouco realizou, tendo-s

feito diretamente a Han2gá e seus shlichim, No
tema de chalutziut do temário, abordaremos escia que adquirimos até o
te ponto com mais amplidao, pois da experiên
orientação futura.
nossa
inar
determ
mos
podere
te,
presen

EO

rr riicação

MENTIR. O DU GA O

A necessidade histórica da criação de un só

IS

— or+
lut, levou o movimento operário judeu

Y
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ss

seus principios táisico
S
.
ב
3 nismo
cha
de chalutzia
e os mareos organi
oneito de
nacionais politicos e s, 0 coneito
chalutzianos.

À criação
ao 60 "1Ichud
0
dacouttzEn e Halibutzim'", permitu
1
o desapare6iac

) marco chalutziano
alutz
o Dror ao Gordo
e aproximou
ap
nia, restando a discussão Programática
e ideológicos
1
N verdade
 תרסהבde בגum movimento
:
E
o
À
sionista-socialist
a de juventu
E E na
sse a criação de uma frente anpla para a conquista da ju
a própria necessa histórica, vê-se confirmada com a unificação última, antecedida da niao do _Dror com o Habonim mediterráneoy
e os primeiros
prime
)
>
É
passos
em
direçao
á- união com o Habonim anglo-saxónico.
À E O
A UNIFI
2
CAÇÃO

-DROR BRASILEIRO .-

2
sem
O processo de unificação foi acompanhado no mo

vimento brasileiro,

desde o seu inicio e poste

rior Acom atenção. Não, que se
apresentassem motivos especiais próprios para
tanto, a um movimento quê era o único no Brasil
como a organização da juventude sionista-sooi-

alista, mas sim, Partindo de principios básicos para sua existência, le
vava sua concepção ás demais ramificações existentes. Era a união politica e tática que preconizávamos.

À
O que estabeleseu o movimento em caráter amplo e geral, para o movimento juvenil sionista socialista do qual era parte em ambito mundial,
aceitou e serviu de motivo e elemento de luta em sua aplicação nacional;
- com a criaçao do Gordonia no Brasil.
Já estabelecemos, suficientemente os elementos que nos serviam de
base para a motivação da unificação dos movimentos juvenis, Diversas
foram as etapas no processo da unificação: a) a criação |da Hanagá. Elio
ná Dror-Hechalutz Hatzair, após o pilug; BA 0 8 unificação
com o Habonim mediterrânso; criando a Hanagá Elioná e respeotivo movimento mundial.
Con a criação do movimento mundial Dror-Habonim e do Ichud Haktutzot e Hakibutzim, estebelecima-se os elementos necessários para a u —

nião do Dror com o Gordonia Mundial, poiss

“1. Não haviam diferenças programáticas entre os dois movimen
tos, embôra as houvesse de concepção de movimento juvenil,
Lica e de ordem filosófica,
.
ו
conceituação e ti
2. Orientavam os movimentos para o mesmomarco organizacional

politico e dele faziam parte em sua hagshamê israeli.

ixo, a sua Hanagá Artzit no sentido de
Orientou o movimento brasi
manfiestações - a 3.a moatzá
apressar o processo de unificação, em duas
es Olanit, que resolvia da
da
anves
epistolar
consulta
a
e
artzit
E en base aisso, partici
participação mundial e consequente unificaça
es que levam á criação
eua
anteriores
e
pou da conferencia mundial
do Ichud Hanoar Hachalutzi.
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0
Y
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ade
vont
unificação e a
Plataforma comun, E nisto se orientava
n
mútuo, para 0 estabelecime
Teid4 Sul Americana e na l.a Veidá Brasinas bases. estabelecida
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à plataforma e dirotrizes gerais do movimen
leira, que estabeleceram
»
cano
no continente sul

VEIDA OLAMIT_ .-

pirmne en relação às diretrizes estabelecidas
nas veidot respectivas, manteve-se a delegape

5
haver a juxtap
0

ra unida e Íntegra, achando de
conceituações y mas de con

o A imeque não poderia
e dadas as ai
des
vencimento mútuo,
mínima de principios,
declaração
uma
de
sim
ras
a,
diato duna plataform
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que atenderia em caráter
y
iS
votou no entanto  לao movimento. A maioria da veidá,
donia, metade da Argentina, no constituida pela delegação do Goro
brasileiro, metade da  וTugual . Contra estiveram - o moviment
000080 Argentina, o Habonim francés.
<a
Quatro foram os motivo
o
S que selaram o destino de nossa proposta
.

a
olamits
3 veida

a) ) ÀÉ não O partic
particiipação
pação intens
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E caráter paritário das delegações.

Rn A pá de não se chegar 6 união e do ''prestigio
סט ג8018 "( ס ס ר[גוגס6%6280 ע5766ע81 1 208 "1%802ט0 e de unani -

midade em torno da união!,

Seja o
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à
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nao
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no texto da propos
4
+
.
*
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e
.
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E En sina
E o sua
nao aceitação,
pois
a modificação,
equivalia
ain
e. -- a "colcha de retalhos" que já era. Era necessário cri,
-

- a

orma nova, um instrumento e base nova para o movimento

que
se
formava, Ela é, no entanto, por sua maneira de ser, uma plata forma provisória de transição,
A PROPOSTA
PRASILEIRA.-

O movimento optou pela terceira possibilidades
que se apresentavam na veida”: a) aceitar a pro
posta oficial; b) tomar como base a de Montevi=
deu; c) Propor uma declaração de principios.
;
Foi esta posição mantida, pois a priori negava-se todo direito á apresentatão da Plataforma sul americana, Esta po
sição foi mesmo mantida por dirigentes antigos da OLA, que conosco
labutaram na sua confecção - tendo, mesmo discutido com o movimento
brasileiro , então, quando se negava em geral a escreveruma platafor
na

Passemos a ver, qual foi a proposta brasileiras

TOS "DROR-HABONIM"
DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS PARA A UNIÃO DOS MOVIMEN
E "GORDONIA-MACABI HATZAIR"

1)0 movimento unido aspira a educação de
seus chaverim para a realização sionis
ta socialista pelo caminho de vida no
e construção de  דcoletivos
aliá
na
ção;
ealiza
movimento e auto-r
a contribuição para o fortaprópri
sua
a
o
no país. Ble vê neste caminh
movimento obreiro israeli e desenvol
lecimento-do Estado de Israel, do
operário, livre e socialista
vimento do país - para que eja um estado
stas.
sociali
mundo
- parge de um
PRINCIPIOS

2) O Sionismo-Socialista é o entrosamenjuidades de vida nacional do povo
to orgânico das aspirações e necess
à expressão nacional do
6,
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l,
mundia
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social
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liza
ç
-pea
liza
-rea
ã
auto
igaç
da
obrigação

lista,

mos g) na

Pág. 20
nto
ray

sue lingua

e valores

v3 como sua tarefa, educar
'verims a) amor ao povo de

país, estudo de sua cultu-

naci

israeli, para a vida de trabal
de responsabilidade para
ara co nm o

valores da classe operária
1
chalutziana e sentimento

à

os valores do movimento kibutz רשa E soa 5 o

seaobrigação da cutoTonlstasãoeco Saspasa0 TAR 8SharE a

ao kibutz como celula viva 5  וbaoig 0 S
₪

SE

.

/

 דe) para o alargamento de se-

AS 2 a oA

us
Een
eso poder ag

cm relação ao que se passa em todo o

e, como movimento
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para a consolidação de seus pontos de vista.

IDENTIFI

Pa

renlização desta finalidades

papas aa movimento e se identifiz
ca coms a) a Organizegáo Sionista
Mundial, materialisação da vontade histórica nacional do  לb) Histadrut Haklalit shel ERON a como expressão e marco do operário hebreu
na sua luta pelo fortalecimento do estado s luta profissional e politica para a realização do socialismo

Israel 9 Ichud Hakvutizot Vehakhbu-

tzim como seu marco as nacional; d) Mapui, como partido de clas
se das massas do operário Jud eu em Israel e instrumento importante e É
principal na construção do E stado de Israel, no seu fortalecimentopara
kibutz galuiot e real a socia ae) Ichud Olami como centro polimo organização de juventude socialista demotico na dáspora; £) Iusy
da  דSocialista.
crática no mundo e au orgêni

INALISSE
GRIMICA

se
.

pouco dificil para nossos chaverim, o enporque da aceitação desta plataforma opara ₪ união dos dois movimen
afimar, que ela de verdade
les de nosso movimento. Mas
os companheiros, as condi-

ções da união e suas

estabelecer a posição a to —

O movimento Dror
brasileiro, em 1
mento e de estudo
ca, que. lhe perm
convicções báל
esta linha ideológics
va, mas de base geral
mular na Veidá Su
/

e em especifico o movimento
censa e permanente, de pensatorar uma plataforma ideológie coerentes com suas
¡biente politico. E foi

mara para melhor inte

zmulação não definiti-

crmas, que se tentou formr na Veidá Brasileira.
ideologica dos movimenralela nos principios e fun
a Foi a evolução e a mom
3068 9 sua 108010618, 8
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,
A veidá de Montevi
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provação,
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o que
sidade de escrever

( בnecessidade uniformizarsen com isso restringir as
o ishuv o que eramos,
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ideol
mos os conceitos
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Que consegui

com
pleto a plataforma? - À Plataforma é o mais
já produziu,
incluindo nossos a a que o nosso movimento
cepção de vida  דכ ו5 a expondo nossa con

conceitos de
chalutziut e hagsha Ra E à histórica, definindo nossos
atamit, apresentando nossos marcos organizacionais
gstamá
a
de realização
o
9e defini
aefinindo nossos fundamentos educativos.

|
platafo
1
ção En no EE americana que provinha da necessidade de formulaA

ua

9 : e claramente estabelecer as divergências que haviam quan-

st

E ua E abranger em nosso movimento, diversos matizes de

X

ss

E
/
As
guns conceitos
os no referente á sociedade, a história
וסe critérios
Do problemas
a divergên
E ira a Eis E claro, que isso não estabelecia
al
E
as Da
pios bá
emo.  = מaa ajos Pois, sem tentar dar ao nosso sionismo e 80amplos;
bastante
eram
e e concepção filosófica, êles
para los de P

as" - - e por outro2 lado "borochovistas" a "gordonist
o esde
:
j
ar
Es!
éticos,
etc. Na nowsa tentativa de não dogmatização, preco- US O individuo aceitando as principais posições do movimenA

Oy nao importa cs caminhos que o levariam para isto.

2
Poderia haver o temor, de que porisso, deveria haver uma juxteposi
ção de opiniões; o que, de verdade, não se deu. À discussão permanente,
sentida nos diversos encontros sul americanos, levou-nos a conclusões i
dênticas, fruto da análise objetiva do problema judeu e social, através
do materialismo histórico. O movimento aceitou critérios e definições

. 7 uma concepção de vida que lhe permitiam ver e interpretar clara

mente.

Esta plataforma e êstes principios tentou trazer o movimento á
76168 01821%( e sua delegação, apresentou-os 000

A nova plataforma da ICHUD HANOAR HACHALUTZI, apresenta os seguintes inconvenientes:

a) Apesar de seus valores, ela não conseguiu harmonizar as di-

ferenças de interpretação dos dois movimentos, não criando uma base nova,

mas uma juxtaposição; que lhe dá um caráter de inconsequéncia.

b) À especificação detalhada de muitos aspectos, são do ambito

os prodo partido e nao do movimento, e restringen, ao invés de resolver
blemas, sendo desnecessários como fundamentos comuns.

c) Posgue aspectos intonvenientes para o movimento novo (como

os 10 mandamentos).

d) A inconsequéncia e jurtaposição, levarão a modificações

mam

a mesma, como um documento histórico, das variadas
profundas, servindo a
interpretaçoes.:
futuras.
e) Dificultará, por sua complexidade as uniões

s fundamentais:
E ainda dois enganos ideológico
a
como "saudades de Sion", quando
smo
a) A definição de sioni
e
l
Israe
de
o
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o
criou
país é que
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não
e
itiva
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soluç
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& explicação dos impulsos
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de desgraça nacional
=
8

tânea «
ses de bôa situação momen
maneitiva na plataforma de interpretar de uma
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pb) Há uma
através de seus conceitos flutaano,
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ial
soc
0
na
ra idealista-tolstoia
nça e o homem como gerador do
esentá-lo como religião e cre
tes, 7 de apr
5
orientador e o motor inpulsio-

socialismo e não como O interpretador, o
tóricas.
nado pelas forgas his

de educaa contén algumas falhas no setor ,
não
h1ém destas, & plataform
sociedade
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.
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É
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CONCLUSÕES
0
a

-

Entendemos que uma plataforma deve caracterizar-se
pelo máximo de clareza, enunciação precisa, concei וtos ven E orla do E ainda mais no caso duma Pla-

de um movimento que

se unifica. D ve

ser o instrumento da uniao,

& base do convencimento mútuo dod inidividuos e do movimento com um todo.
sua clareza,pois
Esta, em verdade, não se caracteriza solgjamente por
no qual se
os,
moviment
dois
dos
velhos
s
conceito
de
É duma juxtaposigao
Não cremos que isto
note a tendência de explicação por parte de cada um,
Tal, como nos=
seja um impecilhopara a união total dos dois movimentos:
profundas no movi sa plataforma anterior, suscitou discussões longas e
o nacional e em
mento, que tiveram lugar separadamente en cada moviment
apesar de uagora,
Também
s.
coletivo
os
seminári
e
veidot
nas
conjunto;

xpossivel, através
nirmos dois movimentos de concepções diferentes, será
e da discussão coletiva, chegarmos á unido total e

da elutidação mútua

és concepções comuns.

problemas, que podem nos
Tôda unificação, vem acompnahada desses
entanto, depânderá dos
No
a,
grandios
dade
complexi
uma
parecer mesmo de
vontade de estudo,
sua
de
ca,
ideológi
ade
movimentos, de sua intensid
e a um movimento só, como tambén
o chegarmos a uma plataforma comum
5 correção do que julgarmos errado»

E a piátaforma de unificação,
O movimento possúe uma plataforma.
servir para o

de transição, deve
não existindo duas. Esta plataforma

o permanente.
movimento, de discussão e estud

Observação 3

Devemos eleger nesta veidá nossa

8461680080 6 Veidá de Ichud. O nú

dos na Comissão
mero de delegados, estabeleci
movimento. Devido ao
Mixta, foi de 20 para cada
sua função e afim de
faráter e á importancia de
cipem todos os setores
que em sua elaboração parti
rásla todos
ento, cremos que deverão integ
do movim
má Pim
é deminsios
hanag
a
e
harÁá
hache
o
abri
os &

ad pela comig
nária, em proporgáao a Ser Us id
são permanente desta veidá.

ICHUD _HANOAR EM

em

O Ichud Hancar Hachalutai

:
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I - Introdução

m
chalutziana e do camin
da tradição
continuador
o
ME
ho o ace na
;
ו$), Hochalut

Dr
estos
, Habonin,
z Hatzair
os Dror (Frebo:
movimezt
s
Gordéni
ordónia
e
Macabi
Hatzair,
aspir
:
a
E comicacão à
y
pira a educaçao do homems

ta, cuja ideia e ação levam à reden

e socialis
povo e rs
ção
a de “nios va picpersos em sua terra.
SENA
ב
-2 do
ל
Ao fortalecimento de Medinat Israel e sua formaçao como
E
um Estado de operários livres,
Para o estabelecimento duma sociedade socialista e a luta aberta contra o
totalitarismo.

-

.

ER
ir
o de coletividades
O estabeleciment
comunais em Israel, que são a expressao mais elevada em nossa época para a auto realização da ideia nacio
nal e social.
4
De acordo com estas finalidades m ifesta o movimento seus fundamentos atravez da plataforma que segues

Pa Ta

ICEUD_ZATOAR HACHALOTZL -

(Dror - Hechalutz Fatzair - Habonim

PLATAFORMA

DE

Gordonia - Macabi Hazair)

UNIFICAÇÃO

II - Fundamentos Ideológicos

A-Sionismo
1) As saudades por Sion e a aspiração à redenção e a pátria, a vida económica e social anormal, a falta de uma base territorial para a existên-—
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B - SOCIALISMO
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GC - À tendencia Sionista Socialista

1%) O Sionismo de realização e o Socialismo de liberdade, se entrozam or-

ganicamente numa sintese completa, que oferece a solução integral para os
problemas do povo judeus,
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tz Israel (Mapai).
D - Kibutz

|

para a vida de kibutz, segundo o s
O movimento educará seus companheiros
+.
ee
.
:
.
.
.
o Iprincípios aprovados na conferência de unificação em Kineret, entre
chud Hakibutzim e o Chever Hakvutzot.
uma ativa ab-1) Construção de ishuvim kibutzianos grandes que realizem
aprovei tameã
do
base
na
crianças,
e
juventude
obreiros,
sorção de olim,
da ecoto de todas as possibilidades econômicas, para o engrandecimento
social do ishuve
nomia e da sociedade e do desenvolvimento do potencial

unidas a todos os ra
2) Construção dos ishuvim sobre base de agricultura
o merítimo e aéreo,
trabalh
no
,
oficina
na
ia,
indústr
na
mos de trabalho,
a privada e
o da economi
nos serviços públicos e entrosamentos no trabalh
nacional.

de plena comunidade fi
3) Criação de regiões (zonas) kibutzianas através
da zona.
nanceiro-econômica dos ishuvim

de gerações.
4) Fusão de diãsporas e integração
através da permanente elevação
5) Formação do homem do ishuv kibutziano
do nivel social e cultural.

alidade e a revelação
6) Educação do homem para a elevação de sua person
sabilidade na vida da
respon
sua
de
ação
:
plena de seu potencial e a ativiz
economia, da sociedade e do movimento.
e da sociedade nos marcos dos fundamentos do
7) Auto-diregáo da economiasuas instâncias centrais.
de
movimento, e resolugao

de ser
ao ishuv, a cargo deste com a condição
8) Autorização de pertencer
sionista.
movimento

Haovdim e do
chaver da Hista arut
insimento atravéz da resolução democrática de suas
9) Autoridade do mov:
se re
que
tudo
em
im,
chaver
seus
e
m
ishuvi
os
sobre
tâncias competentes,
nto e o caminho dos ishu-lização das funções do movime
laciona com à rea
vim»
sabi

imento, e respon
ishuvim frente a todo o mov
10) Responsabiliddde dos
v.
ishu
cada
a
frente
2
lidade do movimento.

o,

a

Israel Independente.
11) participação nacional no parlamento de Medinat
sujeitos à dis
e seus empreendimentos estão
12) Os meshakim do movimento

ciplina da Chevrot Haov
dim,

13) Disposicño

«

E

j

1
ção ao serviço da Histadrut no cumprimento de suas funçoes.

ne

14) Ação educativa perm
anente entre a juventude obreira, estudantil, imi
grante, dexercito de Isra
el, e na
na Nachal, bem como responsabilidade pelos

movimentos juvenís e sua educ
ação, constituindo-se em continuidade
ao movimento kibutziano.

1

15) Atividades educ ativas nos movimentos juvenís no Galut,
em seus empre
endimentos de hachs hará chalutziana na
organização da Aliá.
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17) Na sua aspiração a construir-se em participante pleno na realização

da função de Medinat Israel, na responsabilidade pelo regime obreiro em
ela, na conformação da Mediná à luz dos valores do sionismo socialista ,
ve o movimento seu dever principal na identificação total com a obra de
contrução do Estado e.no cumprimento dos deveres e tarefas incluidas na

Kabutz Galuiot, na colonização do país e na redenção da nação.

6) 0 socialismo lutará por sua realização atravéz da concentração da mai
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Refere-se á parte de SOCIALISMO
.111 - Cauinho e Finalidades Educativas
t) ds etapas da atividade educativa são:

vida ativa nas shchavot, Hach-

shará organizada, Aliá de garinim e sua participação nos meshakim do Ich

ud Hakibutzim.

2) A unidade educativa básica do movimento é a Kvutza, de 15 a 20 compan
heiros. Toda Kvutza é dirigida por um madrich, Gradualmente, e de acordo
com as shchavot serão entregues pelas instâncias do movimento, tarefas in

dependentes aoschaverim das kvutzot.

3) Kvutzot de uma mesma idade contituem uma shichvá. O movimento realiza
rá sua atividade educativa, sobre a base das seguintes 5 shchavots 2
de 11 a 13 anos, solelim de 13 a 15 anos, bonim de 15 a 17 anos, mapilim
de 17 a 19 anos e magshimim de 19 anos em diante. E recomendável que a à
dade das chaverot seja um ano menor que a dos chaverim, À composição nacional, regional e local dependem das possibilidades nos locais e regioes
4) Os madrichim são determinados por intermédio do Vaad Hamedrichim e con
compan
firmados vele maskirut do ken e a Hanagá Artzit. Os madrichim são
shchavot, os maheiros da phiohvá do solelim em diante, nas 3 primeiras
drichim serao companheiros de pelo menos uma shichvá superior a dos seus
e uma madrichá
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14) 0 individual é a base do movimento e sua finalidade, Seu
conteúdo 6 ₪ integração à obra kibutziana no país.
15) 0 movimento obriga seus conpanheiros a um período de hachshará no Galut cujas finalidades são: preparação para a vida coletiva na kvutza,

adaptação ao trabalho físico, aquisição da lingua e cultura hebráica. O
movimento vê na hachshará, um fator educativo central da influência dire
ta sobre seus chanichim e sôbre a coletividade judáica na diáspora.
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16) Os bogrim do movimento imigram a Eretz depois de seu período de hachshará, organizados em garinim e se integram no Ichud Hakvutzot Vehaki
tutzim, de acordo con os desejos dos garinim e dos movimentos nacionais
e com a necessidade do movimento no pais.

17) O movimento aspira a conformação da personalidade 60 chalutz hebreu

que se sente responsável pelo destino do povo e da sociedade, O movimen
na to;nas seguintes qualidades vê, a concretização do ideal educativo
conformação do indivíduo dentro do movimentos
a) Relação com a vizinhança e contacto com 83 natureza,
b) Cuidado com a saude física e espêritual.
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ohsharot, chaverim de Hanagá Artzit e instituições mundiais do movimenta
As resoluções da moatzá chinuchit devem ser ratificadas pela Veidá Artuit,
to eristio en paises visinhos,
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bilidad

criar-se-ão as possi

E

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

participam representantes de cada movimento territorial, as instâncias re
gionals, os mifalim em Eretz e o Ichud Hakibutzim Vehakvutzot. A veidá se reune pelo menos uma vez cada 3 anos e elege uma moatzá Olamit que
as
tua entre 2 veidot. À Hanagá Elioná do movimento é eleita na 1º reunião

da moatzá,

9) A Hanagá Elioná 6 a instáncia executiva do movimento mundial e elege
uma maskirut ativa.
V - Relações
1) O movimento é parte integral da Organização Sionista Mundial e velará
pelo desenválvimento desse princípio em suas atividade educativas e orga
nizacionaiss
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 integrarao a sas
impreendimentos e criações, aceitando a suprema autoridade da Histadrut
como marco total da classe obreira dm Eretz Israel.

ה

וו

3) O movimento afiliar-se-á ao organismo internacional da juventude socê
A
lista.

ICHUD

HANOAR

HACHA
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BACRALUMZI
oaR- Habonin
0or
(Dro
Hatzair
- Cordonia
Ddror - Hechalutz
RESOLUÇÕESDA VEIDA

- Macabi Hatzair)

LAMIT

1) ORGANIZAÇÃO:
O
ar
a) À Hanagá criará departamentos segundo as suas diversas atividades.
b) 4 Veidá encarrega
do
0 7 es a Hanagá de preparar e elaborar um estatuto único,

0

-

os nacionais,

os quais se guiaráo através dele,

de acor-

o com as condições específicas de cada umY dos países .

e
Ea AA o deve,
em uma de suas primeiras reunioes preparar um orçemem
0 par atender as suas atividades em Israel, fora dele, e zelar por sua
realização.
a) A Hanagá deve fomentar e incrementar os lagos com o movimento mundial

Habonin, com a finalidade de atingir a uma unificação total,

e) A Veidá propose à Honagá realizar os trámitesynacessários, para a afi
liagao do movimento à YUSI

(Internacional da Juventude Socialista).

£) A Hanagé deve fixar com as instâncias do Ichud Hakibutzim os métodos
de trabalho e as relaçoes nos setores comuns,
g) As instâncias do movimento serão מס
Mosaszã Olamit-constituida de 36 chaverim e mais dois (2) representan

tes de todo kibutz tmuatí e 1 (um) por todo o garin ou Hashlamá, co=

Moatzá
reserva no exterior; a Hanagá Elioná de 12 chaverim eleita na
dos componentes desta,

2) CHINUCH

ar das bases fun
a) À Veidá encarrega a comissão de educação, o determin
se

dementais

de ação neste
da atividade educativa e preparar un programa

serão levados à
tor para o prósimo período. Os resultados da comissão

a

proporção da Moatzá.

ar as possibilidades de criação
b) A Veidá determina a Hanagá o investig
na América Latina e na zona Meim
nadrich
para
ntes
permane
ios
de seminár
para os chaverim que particio
moviment
do
o
seminári
um
de
diterrânea, e
Laaretz,
Chutz
pam do-Machon Lemadrichei
os
concurso entre os chaverim de todos
6( À Hanagá deverá proclamar um
do sem] hatnué.
países para o estabelecimento

e as Hanagot Artiot, o incrementar
d) À Veidá impõe a Hanagá Haelioná,
movimento.

chaverim do
da aquisição do Ivrit pelos
resumam o desen
publicação de coletâneas que
e) A Veidá resolve sobre a
volvimento

dos

diversos movimentos que

se unems

ncia = a quota dos shlichim para
0
com antecedê
£) A Hanagá deve planificar
uções e de acordo com os moinstr
suas
gundo
se
os movimentos, que agirao

vimentos nacionais.

; a
i
calizad
a pelo: Mech
idade real
sua satisfa ção pela ativ
rio
iná
sem
o
do
açã
g) A Veidá manifesta
e
cri
a
ent
recebe prazeiram

z €
Lemadrichei Chutz Laaret
para shlichim.

:

E HITIASHVUI
A1
SHAR
HACEESH
3) EAC
AMA

mento em continuar e
proclama à vontade do movi central da educação cha,
a) À Veidá manifesta 6
nto
rume
inst
O
como
pora

na diás
do movimanter a Hachshará
ar manifesta a opinião
e. A Hanagá devo torn
s que
ento
elem
e
as
ânci
lutziana da juventud
inst
conhecida das

é torná-la
mento neste sentido
dos.
liga
o
a isso estã

e

a

 חש9 ו
importância na oriação
b) A Veidá vé grande
o zelar por isso e seu
sgá
impõe a Han

tnuatiim e
mentos de colonização
to.
men
fortaleci
proate amplo e um estudo
agã, & realizar um deb
.
nal
sio
fis
c) A veidá obriga à Han
pro
paro
sibilidades do pre
con
fundo sobre as pos
ma, exige a Veidá, um debate
afor
plat
da
£) De acordo com o ponto 16
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ORGANIZAÇÃO - ESTATUTOS DO MOVIMENTO

“A criação do mcvimento unificado o '' Ichud Hanoar

Hachalutzi ", torna novemente patente a necessidade,em carater
urgente,de uma regulamentação para as relações dos chaverim,
para suas obrigações para com o movimento, seus direito, os
orgaos dirigentes, etç., dentro dum esquema bem organizado
e
claro e uma estruturação igual para todos os Snifim.
e

Para tanto, propomos o aceite de nossos estatuta,em

base à experiência de anos,

certos

que.nos

ponde demonstrar seus

a-

Servirá este nosso estatuto, como base organizacional, que proporemos ao movimento unificado mundial. Deve esta
76148 revisar, modificar ou corrigir os estatutos ou acrescen
tar aquilo que for necessafio,

cusõão na Veidá do Ichud.

a fim de servir de base de dis

Diz bastante da qualidade destes estatutos, o fato
de, prati camente,nada termos a variar.
-CAPITÚLO

-

1-

DOS PRÍRCTPIOS E FINALIDADES
Art. 1 —-O-Ichud Hanoar Hachalutzi, é um movimento

educa

tivo que orienta a juventude judáica no espírito do- sionismo”
socialista chalutzimo,

considerando-se parte integrante domo

vine tb obreiro de Eretz Israel e do socialismo mundial;na lu
E
ta por um Estado Judeu Socialista num mundo socialista,.
Art. 2 —- O Ichuã Hanoar Hachalutzi, tem seu centro táti-

co e programático no Ichud Olami do Poalei Sion (2S)-Hitach—

dut,

representado em Eretz Israel pela Miflegust Poalei Isra-

el tmapai) e sua diretriz chalutziana orientada em direçao ao
2
E
ICHUD HAKVPTZ NOT VEHAKIBUTZIM
e fins, o 1princípios
seus
com
Art. 3 - En consonância

chud Hanoar Hachalutzi esclarecerá. organizará em seus quadra
os
e educará a juventude aspirondo à formar grupos em todos

recantos do vnfs - na prática e espírito chalutziano, indican

do-lhe o 210002 280282026 como instrumento que o leve b reali

zação chalutziana em Eretz Israel; colaborará intimamente com
o Poalei Sion-Hitachdut e com todas as instâncias do movimen-

to Sionista; prestigiará e apoiará,eleitoralmente, o Partido
Socialista Bm sileir.

—CAPITÕLO 11-

DIAÇÃO

4 - Podem ser afiliados do I.H.H, todos os jovens
Ar".
tos e quando
judeus, de 11 a 23 anos, que aceiten estes estatu

pertencentes à shichvá

de mnoopilim ou magshimim, estejam de

€ fins.
acordo com seus principios

$ único - P or indicação dos Snifim, pode a Hanhagá Ar -

do, apos a idade estzit resolver pel a permanência dum afilia
nto.
ário

tátutaria (23 anos), se o julgar necess

para o movime

32
Art.

5

—

Os

Maskirut do Snif e

Art. 6 — Organiza

de física e metal, en "Evutzo+" consti

um número de 10 a a
Art, 7 - São ass
us direitos:
de 1 1
lala

2

se

כ
organiza em cida

¿
e

é

imen
1

-

pp
Eo pp

de 2
de 1 (
de 19 a

é

BO LO ר1יב

de

₪

$ primeiro — A

dum grupo.ie afilia,

des não menor do que
res, é considerado um

quatro sch. chavot maiomovimento

$ segundo do que 50 (cinque

>

ro

e atuante pelo período míx

que é ratificado ou núo

meira instáncia e
ultima instíncia,

dum grupo

stitui um Snif ,,
Artzit, em priso Nacional), em

]

$ terceiro = A
penderê diretamente do

m

bilidade deste, do Sn
deste, da Hanhagá Art

não menor

sh. chavot maiores,

apo a menores de

caso de impossib

e, no impedimento

Art
nh

7

GMC

Ti rir

lhes compet
acionais

Maes

POLeSs

das atividades do mo

obrigação com8
בזד

jion-Hitachdut, apos cam

por shichavot

Art, , 10 - $S3

1

ה

am

Das

0

am

soes

issoss

I) participar em comis
idrichim no último

 וליem comissões
O

7

nas Lssefot
an que

= 1) partici

dot 11)w

e

suas VaaÀ
LV) Novan  הsep e
os da Organização.
ER

trico -

shichv
do com a
Klaliot e ser nº

0

&
ingresso: TT) de “votar,
org
na

ses de perm” ência

ica,

r

2

08, de acoxr-

em Assefot

3 meses apos o seu

maàrich, apos 6 me -

Art.
SA
A
a
E
E
au
Em a da direito
da Organização, afastar um afiliado

ingisciplina e desvio deprincipios

a) Direito da Maskirut fazê-lo,

Ses, com direito de apelação à

as

extraordinaria,

por 1 a 3 me-

Asseifa Kla

obrigatoriamente con-

Vocada pela Maskirut, e constituída,no mínimo por 2/ dos chaverim do Snif com direi
to a voto;

%

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 Asseifá.
8 02100 : = A ex pulsao
ão sbsí se efetiv
apos
a
1
rat
ifi
cação da
ific
Hanhagá Artzit, encaminhando a
Maskirut, a defeza do açã
chaver
à Hanhagá Artzit,

Art. 12 - São considerafos casos
de indisciplina;
a) Relacionar-se com outras organizações de
caráter politico, sem consentimento da Mas
kirut ou Hanhagá Artizit
b) Desacatar as diretivas táticas de uma As-

seifá Klalit, da Maskirut, ou de um Kinus

e) Desprestigiar a Organizaçao ou concorrer

para isso

d) Atuar ou falar em nome da Organização,

sem

A da Maskirut ou dea Hanhagá Aru
217.

—CAPÍT LO V—

DOS ORSÃOSDIRÉGENTES

Art. 13 - O Snif é dirigido, em última instância, pelas
Assefot Kla7.:9i ordinárias, convocadas de sis em seis meses
pela Maskirut, ou extraordináriamente, quando for neccesário,
convocada pela Maskirut ou pela metade e mais um dos chave=
rim das ehchavot de Maapilim e Magshimin,

Art. 14 - São suas finalidades;

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

b) fraçar orientação tafica em problemas de
ambito local

0( Decidir e servir de orgão apelativo de
suspensão e expulsão de afiljsãos
d) Orientar e eleger delegados do snif 208

Kinussim,e Veido* Art 30% ב.
e) Discutir e opimar sóbre os relatórios da
Maskirut.

Art. 1”

Dirige o Snif nos períodos entre as Assefot

Klaliot ordinafias, uma Maskirut, por elas eleitas e cons=
tituidas de 9 membrost
a) Maskir - que representa a Organização,

coordena os trabalhos da Maskirti e do

Snif, dirige suas secções,. sua corres-

pondénciaz e tem a seu emcargo os arqui
Vos.
b) Sgan-maskir - que substitui o Maskir, em
seus impedimentos,

e redige as atas,

c) Guisbar - que dirige tôdas as finanças do

Snif e É responsável pela coleta das quotas organizacionais,

d) Maskir-hachinvch - que é o responsável

lo
trabalho egueativo uy baid, indica e
dirige o Vaad Hamaárichim,

-* Maskir Hakranot - que dirige todo o traba

lho de coleta de fundos nacionais e plane
ja, em conjunto com o Guisbar, as suas a-

tividades financeiras e educacionais,

£) Maskir Haiton>” - que orienta e coordena

33

Do

e se reúne de ano
em
nhagá Artzit e, ext ano, el
raordin
ch

rater

ordinari

chamado da Ha
; de 2/3 dé
ifim, por de=

averim da Hanhagá
cis
ño de mais de 5/3 Art
₪ zit
 הבאou
רהmeל
tado mais unun de
d

42%. 23 - Sáo suas

finalidades:

Ap Discutir

as

atividades

dos

Snifim

e

da

Hanhagã Ar
5!
Db) Decidir sobre atividades do movimeto
ano Sa
e
sobre

a
“»roblemas políticos

ambito  וno referente à tátiy
vas de trabalho da Hanha-

Arta t.

5
ו
₪

9 24 — Participam ac Kinus

egado s

à razáo de 1 por 30 ch:verim ou
rim da Hanhagá Artzit e 3 delegado

chavehduv

( Comité Central ),
$ único = (do art, ja E Noano em

ela assume, alem das suas,

C)

Da Moatza:

as

Arte 25 - É a maior instancia da Tehud Hanoar Hachalutzi,
que funciona de Kinus » Kinus, reuniado=se obrigatár ¡emente
uma vez por ano e excepciionalmente à pedido da Hanmhagá Artzit.
Art. 26 —

São suas atividades:

a) Informar e

Henhagá Artait da situação e

atividades

b) Discut
e)

ורד

2

as

resolver

com Hanhagá Artzit

do período próximo,

Resol ver em conjunto com a Hamhagóá Artzit

os problemas bo qual esta se achar in-

com

Art, 27 - Participam
da
>
eleitospelo Kinus, à
ZE
ou fração maior que cin

voto, delegados
.

$ único - Em caso
sá ele substituido pela
Art. 28
do movimento
hajam pago o
rá possuir a

Moatzá,

se

— A Dropo
será fixad
Mase-Chave
Hanhagá A

D) Da Hanhagá Artaziv:
do

02 29 = O orgã

6 8 Hanha gá Artzit,

Ichud Hanoar Hachalutzi
ins
¿inus, sendo elei

ta por ele,

Art. 30 — São suas
nto das

decisões do

nto no exterior.
2 atividade dos
javerim e a sua
E

1

ra

icador

chaverim.

Snifim,
ao descutir de sua com4“

puido

xt. 31 - E constituida

tos pelo Kinus ocupando De

a

:

ee

7 membro

elei

+

36
a) Maskir Rashi — Representar o movimento
exteriormente, coordenar os trabalhos

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

Os arquivos e os fichários.

b) Sgan-Maskir - Que substitue o Maskir
em seu empedimento,

redige as atas,

di-

Tige, coordena, planeja as finanças do

movimento e é responsável pela coleta
das quotas organizacionais.

Cc) Maskir Hachinuch - Que é responsável pela elaboração, coordenatão e cumprimento

dos progamas educativos e por tudo que se
relacione com eduçação no movimento.

d) 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,

e) Maskir Haitonut - Que orienta, coordena

e fiscaliza as publicações do movimento,

em coordenação com a Machleket Hachinuch,
f) Maskir Hachalutziut - Que orienta o movi-

mento em tudo que tem a ver com Hachshará,
Garinei- Hachshará, problemas finançeiros

&)

ligagos à Hachshará, em colaboração com o
Sgan-Maskir,
Chaver Hakibutz - Que estabelece a liga-

cão entre o Kibutze a Hanhagá Artzit.

LS único — Haverá uma troca recíproca de 1 delegado na Ha-

nhagã Artzit e no Comité Central do Poalei -Sion Hitachdut.

=CAPÍTULO VIDA HACHSHARÁ

Art. 32 - O Kibutz Hachshará Ein Dorot, é uma das partes

integrantes do Ichud Hanoar Hachalutzi, seguindo seus princípios e diretrizes, obedecendo à suas instâncias superiores e
sendo seus chaverim membros efetivos do Ichud Hanoar Hachalutzi,
com os mesmos direitos e deveres,
Art; 33 - Em seus problemas internos é o Ki ztz autônomo,
dentro dos principios e diretrizes do movimento,
Art. 34 — No referente a planos finançeiros de alcançe מסך

gínguos e que atingem a futura estrutura do Kibutz, devem eles
ser resolvidos em conjunto com a Hanhagá Artzit.
Art. 35 — Das relações externas:

a) Com a Hanhagá Artzit éla será feita atra
vés do Chaver Hakibutz, membro da Hamhagá.

b) Com o movimento, através do Maskir Hecha
/
lutziuto
c) Com referência a problemas extra-movimen

to e que tem direta ligação, com o Kibut,
em conjunto com o Maskir-Hachalutziuto

$ único — As relações com o exterior, obedecem às mesmas

normas do item b do artigo 30,
Art.

36 - Por ocasião da entrada
וem Hachsh
 לará e , saída à E

do Kibutz, será resolvichaverim
e a
ל
a,
E sáída de
A1iá 5 entrada
t.
Artzi
agã
Hanh
à
com
unto
conj
em
da
art, 37 - O Kibutz é representado a congressoá do movi-

mento,

?

com proporção igual a 5 vezes a dos Snifim,

,inchnchafa tin Dorot", rege=se, inter—
 כKibutz
סע
e
bo
atu
est
namente, por seu

37
=“DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 — Os problemas referent
es a educação, לשל
tados no Kinus Chinuchi, que
tério da Hanhagá Artzit ou a será convocada anualmente, ae
pedido do Snifim, A TO
recomendações um valor executiv
o, apoés terem sido ratific:
por um Kinus Artzit,
At. 40 = Qualquer modificações
dos Estatutos, só poderá

ser feita por uma Veidá,

me mm

RS
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PARTE

GERAL

de orientação
Procuraremos neste tema rever pontos
.
sublinhar alguns dos
de
sentido
no
movimento,
do
educativa
dos que se diluiram, €
mais importantes, fortalecer alguns consequências Ge observaSão
faltem,
que
alguns
estabelecer
da existência do movimento em
ções feitas no último período
conjunto harmônico com o Ccof=
forman
seus snifim mañores, e
educativos, metodologia,
po existente de nossos fundamentos
implícitos ainda não claramenconceitos
demais
€
programas,
te formulados,
riletar nosso acervo expe
Visam estes pontos comp
ando-a pa
terreno da educação, prepar

mental e ideológico no
em que uma
existência do movimento,
educatira um período longo de
ação
na
e
firm
pé
nos
itatagagem ampla e clara perm ainda nos falta tradição no seu
,
va, na qual, infelizmente
aspecto positivo.

o movimento dar uma

- Deve
andos, Desde
completa aos nossos educ
mais
al
ion
nac
ao
maç
for
valores nacioos
noss
s
vamo
reno
€ nem
anos; nem aumentamos,
onal, e nisto es
nto de vitalidade naci
nais. Carece O movime muitas de nossas perdas. Devemos en=
de
e os naturais
tá um dos elementos
cada vez mais intensa,
frentar a assimilação que isto nos causa, preocupando-nos
educandos .
prejuizos de contágio
al intensa de nossos
pela formação nacion
ão 5
₪
Como no caso da formaç
2) Formação social carga ideol6uma
ir
uir
adq
de
ta apenas
5, ligandb nosso
nacional, não se tra
a à realidade, isto
gica. É tambem levá-l e na realidade, com a “classe social
o
to
chanich, no espiri
ariado. A orientaçã
ntificamos, O prolet
mes
ide
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nos
ion
l
nac
qua
a
ves
com
concla
ficou definida em
da primeira Veida
neste terreno já
22 kinus Chinuchi,
.

1) Forma %o nacional

ponto
s do
mário e resoluçõe
ericana), sendo
Plataforma sul-Am
Nossa açao meto,
s.
ivo
e internacionais
cat
edu
sos fundamentos
específi=
constante de nos
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da
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ua
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o
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o estudo ted
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gando até a

ta
seus me
educatico, es
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cas
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adevi
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mo
ar
m
rn
nu
to
se
e
ment
Mas não pode
ca,
rico: copecila
si
bá
r
elece
se
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ve
não
de

cultos €
preocupação
ens revolucionários
micaa; queremos hom
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tuais

de

es
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39

viva ds sus eai Prov tem que ser a personal
ização
mas tambem em sua sos? Não esomen
em sua formação pessoal
de Bue ntasio, mao Polítida, teconci
6 consequente
Quel são produto mos que ligar nossos ente
chanichim ao meio do
parem Slivemente (o onde
está nosso
se tomar tarero, o combate político,objetivo, pera partici
Neste sentido devem
ceitas
seri

Militantes de todos, as campanhas finan, proselit.
ismo, manif
estações, etc. ett.
4) Preservação dos Val
ores éticos do movimento
=
Fe dentro
dos 3 pontos acima,
entrosa-se e adqui
menso especifica
e

a

so movimento,

isto E,

% lua dos valores éticos de nos

nossas concepções

sobre honestidade;
integralidade de conduta,
retidão, dentro do pensamento
ligaçao harmonicaentre
indivíduo e grupo,e obedecendo da
ritmo de nossa açao chalutziana,
ao
São pensamentos que o
vimento lentamente cristalizou
mo+
Cabe
aos
dirigentes
cionais do movimento zel
educa
ar com empenho pela sua
preserva =
980 e transmissão viv
a,

Dentro dos métodos de trabalho
mais largos, assi

nalamos dois pontos t

:

5) Estrutura educativa

nada

Se orientar no sentido da
educativa, preparada para

-

E

Nosso trabalho deverá

ormagao de uma sólida estr
utura
longos perí

odos de trabalho,
e
nao sujeita a crises de
entusiasmo ou depressão.
A ausen-

de nossosdirigentes educativos,
sendo que assim criará es
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 %0 =
das as shehavot. Regeiteamos a ligaç
ão do chanich ao movi mento por estreitamento, por fanatizaçã
o, Procuramos valorizar sua vida no movimento atravez dos
maiores valores
que lhe oferecemos,

pela sua clars percepção do

quanto que
ele está acima da modorra do meio burguês.
O trabalho quali
fica

tivo de nossos madrichim, é o finico instrument

o ativo
de formação e transmissão destes valores, Deve
ele se realizar, pois, nos marcos os mais altos possíveis,
a começar

pelos madrichim das shchavot maiores, e
daí para baixo, já:
que se trata de uma ação onde o exenplo pess
oal é decisivos

Apresentaremos em seguida os
fundamentos educativos do movimento, as

resoluçoés da 1º Veida' sobre Metodologis
com as alteraçoes devidas , e as obser-

vacoes sobre os Programas.

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS
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Os -fundamentos que seguem serão
levados á Veidá de Ichud,

como proposta do movimento Dror brasileiro para uma enunciação
clara e precisa,

das suas bases educatitras.
É
Consideramos fundamantos educativos - as diretrizes gerais
a que o movimento obedece na sua atividade educativa. São as

linhas mestras do nosso trabalho de transformar o jóvem judeu
galútico,

num ser apto a realizar 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
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8 atividade SE
da

educação:
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INCLUSIVE rosolver

com naturilades,

Ese  לcostumam surgir em idades muLTO mais.
Ração O Kabuto que pelo fato de ser estecentro de reali-

Ritos e sentence a uma modificação completanos
Mi ova vida  ל0  וo que significa a criaçao de
na  לבao Ta etamente oposta a esta que se acos
y

603 dos indivia
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ela luta contra vicios característi-

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, Somente quando o induvíduo possa contar com um apoio coletivo em
todas as circunstências, poderá reunir as forças internas neces

sárias, para a sua revolução integral. Somente quando o coletivo
possacontar com uma dedicação de seus membros em todas as cir-

_cunstáncias, estará apto a inspirar confiança e prestar ajuda

quando for necessário.
E

.

O fim do movimento é formar este conjunto de revoluci

onários integrais que entre nós judeus tem o nome dé chalutzim.

Deve portanto,

procurar a nossa educação forjar um indivíduo

que esteja capacitado a assumir o lugar que lhe cabe na vanguar
daproletária e conduzir a vitória o operariado judeu ao lado de
seus irmaos de todas as nacionalidades.
3)

O movimento baseia sua escala de valores em sia con

cepção de vida chalutziana, Tem por fim formar um homem íntegro,
isto é, um homem consequente com seus ideais, com força do cara-

tér 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 o levam, O movimento educar seus chaverim para que sejam sinceros em atitudes e
desenvolvam todas aquelas qualidades ligadas ao desenvolvimento

individual e coletivo de nossa escala de valores,

4) A nossa concepção de vida embora integral, deixa
ao indivíduo a resolugao de seus problemas metafísicos individuais. O movimento assume posiçao definida perante a organização religiosa (com a sua casta hierárquica, seus interesses materiais e posições políticas), porém se limita a dar ao chanich
superstios meios científicos necessários para libertá-lo das

ções, dando-lhe completa liberdade de crença,

o aceita somente uma divisão política do

5) O moviment
s e ideologias onde o
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6) Nosso fim exige a realização de cada indivíduo que

integra O movimento»
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pelo esforço de cada um, À responsaonstruida
e
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cagao deixa a cargo do chaver o princípio da Hagshama Atzmit.
Pode, no máximo, dar-lhe as qualidades necessárias para supor—

tar as difilcudades na luta, pode au

lugar.
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cabe a cada
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nho, dar-lhes os meios de libertar-se e libertar a outros, de

modo qe a experiência de uns, auxilie na luta de outroso

:
0 ET) 0 movimento exige de seus chaverim que apliquem na
vida diária, fora de sua atividade direta no movimento, o cumprimento estrito 808 ideais sionistas socialistas. Isto significa uma regra severa para a conduta dos chaverim e suas rela”
çoes familiares e suas atividades econômicas e

“

organizasmos e círculos culturais, artísticos

políticos,

contacto com

pecialmente

O movimento tem o direito e a obrigaçao de velar pe-

lo cumprimento desta regra educativa fundamental,

8) Em nossa

gia educacional

quais educamos mossos chanichim,

que pretendemos ating:
formar seus meios em
mesmo, procuramos a

movimentos que já

Ê

3 meios pelos

igados aos fins

mecanizar nossa educação e transparar a educação da política, Assim
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:
Veida

empenho na aplicação.
Baseado nas resoluções do II Kinus
Chinuchi e 1º
recomendamos:

Leitura

l - a)
b)

Intensificar o hábito da leitura ao máximo,

Que os madrichim orientem esta le itura para
os fins que a educação integral do movimen=
tem em vista.

c) Que_a Hanagá Artzit envie aos snifím orien-

Educaçãosocial

tacao bibliográfica.completa às diversas sh
chavot.,

2 - Intensificação da educação social no movimento

da seguinte maneira : nas shchavot menores,
criação de sentimento social, sensibilidade pe
ra com as injustiças sociais e nas sachavot ma
lores,

conciencia de classe,

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 intee hápito de investigação propria.Nes
lectual

se sentido, reafirma a resolução

Chinuchi,

do

1 Kinus |

no referente ao problema da rel igião

Iom Hashichtá

'Iom Hasnichvá para shchavot

4 — A instituição do

tzofim, solelim e bonim, por snifim e garinei

hasnif,

em

dias comims para

todo movimento

O uso de uniforme
movimento.
As atividade

seguintes

a) Como e:
hanic
b) Como Si
c)

nto

O

cada shichvá em

em todas as atividades do
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nlicação post
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a

+

.

1

b) o ensino da tecnica es
coteira na medida das
necessidades,
c) Para as shehavot maiore
s,o pioneirismo proPria
mente dito,

Trabalhos Manuais

5 Intensi fiçação de trabalhos manuais no movimen
so no

espir

Esportes

ito da resolução do 1 Kinus Chinuchi e como atividade educaciona
l normal princi
palma te para as si chavos menor
es,

8 - Aplicação da resolução 60 I Kinus Chinuchi sobre
esportes,

no sentido de atingir os seguin-

tes objetivos 5
a) desenv lvi mento físico pr priamente dito;
b) elemento de coordenação e disciplina;

Cc)

desenvolvimento de epirito de equipe,

9 - À Hanaga Artzit 6 snifim que estudem a possi-

bilidade de 2681128080 66

10 -A aplicação e renova ção de metodos de Itonut,
cujos objetivos educativos deverão ser : 2

a) Criar nos chaverim o hábito da expressão es
critas

5

b) Uma maior ativização intelectual e ideolÃgi
Ca.

Para tanto resolve 2
a)

Nas shchavot Tzofim e Solelim deverão ser

feitos itonim por shichvá cuja elaboração

1210828 ₪

cargo dos snifim,

b) Nas shchavot bonim, maapilim e magshimim,
deverão ser feitos

jornais de kvutzot, Nes

tes, observar-se-ê as seguintesnormas: pro
curar tornar os jornais expressao 1 861 8
realidade viva do movimento;

os

jomais de

verão ser ori entados pela machlaká de Ito=

nut, em estreita colaboração com os chuguim
respectivos, sugerindo temas centrais, tan
to de interesse imediato como assuntos de
maior aprofundi zação.
c) 08 Itonei Kir deverão servir aos semmintes
fins : estímulo para artigos livres, diseus

sões e polêmicas e para exposição em geral,
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Enfeixemos 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 é nova Hanagá Elioná e as relações entre ambas,

Não há duvida que a Hanagá 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, ape-

sar 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 contacto: esta deverá evitá-lo.

Mas, ao mesmo tempo que deveremos prestigiar a Secretaria Mundial,
um suserá preciso delimitar as funçoes da mesma, afim de não se criar
nao
perposigáo de autoridade e por vezes un choque de opinioes, quando
houve coordenação suficiente entre abas,
por suas próprias
O movimento brasileiro em sua organização rege-se
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ção:
em bases as ma18 98 com o obejtivo de cristalizarmos
un movimentó mundial com unidade de pensamento e na ação, pelo menos
nas
questões gerais e principescas, e qu e não fique sómente na letra de resoluções formais, estabelecidas de 10nge em longe por representantes dos
movimentos, sem dúvida competentes e responsáveis pelos mesmos, mas que
funcionam mais como delegações entire si, discutindo sôbre posições muitas

vezes frutos de evoluções diferentes e que não afetam o desenvolvimento

mesmo das tnuot.
Sem dúvida a secretaria mundial é un instrumento sério de ligagáo

e coordenação permanentes, mas isso não basta, porque não diz respeito

aos grupos de base e não penetra na intimidade de cada movimento. São
necessários seminários, peguishot, etc. entre circulos amplos dos movimentos nacionais.

Poristo propomos, no no nosso caso específico “que se efetue a mais
estreita aproximação entre os nossos movimentos, dentro naturalmente
dos limites que a geografia e a lingua tornem possivel. Referimo-nos ao
contacto sul-americano.
Concretamente significa, para os movimentos da América Latinas

a) Organizar um seminário de 15 dias anualmente, nas férias do
ja
meio do ano,
b) Realizar ao mesmo tempo uma peguishá de discussão dos problemas 8 chinuchicos, chalutzianos, organizacionais, etc.
c) Realizar bi ou tri-anualmente un sen nário longo de mêses,
de preparação de madrichim (si possivel em Israel, de caan
ráter mundial).
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Aceitou o nosso
movinento mundial a afiliação & lusy,
que se deve ao empenho e explicação da delegação brasileira á Veidá Olanit, Também o Ichud Olani e Mapai
renovaran suas ligações com a Intexnacional Socialista, fundada em julho de 1951, tendo participado do
seu últi
congresso en Milão e eleitos para a Secretaria Mundial.
Apraz-nos estas decisões, que provém no movimento desde o 42 kinus
Artzi e nossa manifestação a respeito. Devemos ogora, com nossa filiação
direta aos organismôs 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, ativo e proletério.
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À discussão sôbre os problemas
do sionismo e
da Suaorganização

no Galut, deveria preceder
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