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SÃO O 0
AO TEMARIO DA, HANHAGA
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E

0 Presente kinus realiza-se sete meses
após a constituição do mo

vimento unificado na Veidá de dezembro.

Se quantitativamente este tempo —

foi escasso, a grande intensidade da ação desenvolvida
, a profundidade do

conquistado e a séria experiência acumulada e revisada, não só permitem,
como mesmo obrigam a realização deste conclave, com o fito de formular e

traçar para o tnuá o seu rumo para
o próximo periodo anual,

É
Atravessamos nestes poucos meses, o que, sem dúvida,
foi a verdadeira cruse de maturidade do movimentos poristo
foi este um periodo de
combate.
Não foi o primeiro dificil, e nem, esperamos,
será o último, A
problemática que encontramos, fruto da contradição
entre a origem e os ob
jetivos, = desde os primeiros dias do surgir — e, durante
todo o cresci-.
mento e desenvolvimento, foi enorme; poristo, provavelmente,
a constante
duperaçao determinou a criação duma obra valorosa, de alcance
s talwem ain

da maior que a visão ambiciosa dos seus mais orgulho
sos partido, Te
ve porém este periodo dificuldades e significado específ
icos:
o da sua

cristalização humano e de pensamento, e o da adaptação espiritual ao pa-

pel que as condições e as circunstâncias imediatas da vida de nosso povo
traçaram-nos, como tarefa de grande amplitude e a longo prazo.
Duma vez

por todas aclaramos nossa situação e função, e o fizemos fundo, para nós

mesmos e para a rua onde atuamos.

Quando crescíamos em condições favoraveis,

nossa preocupação

central e ligação espiritual foi Israel, o Estado em construção.

Ainda

que oficialmente comprendento nossasiraizes e responsabilidades no galut,
o pensamento e o sentimento dinâmicos tendiam à simples negação urgente
do mesmo, Foi assim, cremos, por estarmos mais próximos à vibração da lu
ta e dos primeiros avanços do grande objetivo nacional, Em consequência
era nossa exigência a aliá imediata das massas - kibutz faluiot — ; poris
to, nossas vistas estavam voltadas num só sentido e também muifas de nos-

sas posições e aspirações,

Quando sentimos o refluxo já estavamos dese-

quilibrados:
a passagem do entusiasmo e da crença ingênua, alimentados pe
la correspondência e apoio corrente, para a compreensão, fê e determinação

maduras, produtos da convicção de análises objetivas, (aquecidos pela con-

ciência nacional e ideal social), - mesmo em confronto com o ceticismo geral, e até ativo, “ foi ardua e custou nao poucos fracassos e quedas, Den
tro e fora proliferaram os máus profetas do fim iminente, e mesmo entre + .
crentes, o grande "incidente" nao o alcançava longe, nes último periodo
*
este processo chegou à sua fase final dentro e; em parte, Foge do movimento, Dentro, alcançamos a confiança na verdade de nosso caminho e meta; cu
jo centro de gravidade é Eretz e a haghshamá atzmit; além do que -— e esto

foi o passo vital, A tnuá até a sua intimidade, compreendeu a duração do
galut e o significado de nossa existência perante o mesmo e dentro dele,
;

como agente ativo da nacionalidado, sua conciência viva e banguardeira, גמ אוד
tando pela aliá,

mas cientes da aridez e do atrazo na aceitagao pelas mas=

q
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SAS. _Fóra, cumprimos noss
a missão e o cupamos

o lugar fundamental que nos

é devido, reconhecidos em am
plos círculos como parte orgênicamente inte=grante e orientadora do ishu

7»

A par dest
=
a Oimentação
ce transformação, efetuou-se dentro da tnuá uma positi
0 todos os snifim os quadros de chaverim não só

aumentaram - s ה

Esso

q A aliás relativos quanto ao número - como, o que é-mais

 ל וe fortaleceufe a disposição para o movimento.

Os va

sistemá
sujeitos à discussão e revisão, (ainda que não
tica)
Red +וה
icara,-se, impregnando a vida e o pensamento vivo de todo o

movimento,

,

notadamente seus grupos mais velhos.

Terminamos um periddo de vitalidade , onde muito conseguimos de

essencial, mas que também muito deixou que fazer.

Saimos de uma unifica-

980 de dois movimentos que, mesmo próximos, também tinham diferenças, e

chegamos, após breve periodo, à unidade de pensamento e afão, aproveitando

o que de melhor o Dror e o Gordônia tinham;

enviamos para a aliá o máis

numeroso contingente chalutziano que já houve no país, mantendo-nos inqués
tionavelmente como os primeiros na realização; está na hachshará um bom AOS delinea-se já o seguinte; garantimos a sucessão de dirigências lo
Eanes o nacional, seguro da continuação, da autonomia e legitimidade do movimento para o futuro; ampliamos nossas fileiras nos snifim existentes,
como criamos grupos de contacto em Recife e Salvador, devendo consolidá=los, como novos pontos nos próximos meses; levamos nossas ideias aos *ס
vimentos irmaos da América Latina, e ao ishuv do país, do norte ao sul,
das capitais aos vilarejos,

das escolas &é- salas de conferências e “ia

tings.
Sem dúvida, e é preciso que o tenhamos bem claro para melhor enffentárlio, restaram muitas falhas a ultrapassar, muitos problemas e dificuldades a vencer, muitos erros a corrigir, e principalmente, bastante a
consolidar. A grande agitação, se teve os méritos descritos, teve também

a acompanhá-la o prejuizo da dispersão da atividade rotineira, com todos
seus efeitos;
temos que ampliar muito mais os snifim para formar dirigón—

cias e garinim quantitativamente maiores, para perspectivas distantes em
tempo; nossa estrutura e atividade educativa se ressentem da falta duma
tradição de continuidade e de maior substância e conteudo na ação? a concientização polítida, o estudo ideológico, a cultura, têem que ser estimulados, afim de que a preopupação e a evolução intelectual — fatores que s

sempre valorizaram e diferenciaram o movimento — se desenvolvam com ferti-

a profiscionalização e a proletarização, que dao a cor ao movimen
lidade;
to, têem que ser mais decididamente aplicadas: nossa situaçao financeira,
absurdamente desastrosa, não conseguiu ser resolvida, tendo sido grave imsopecilho mo trabalho, ameagando se:naoseotida, radical e urgentemente,

lapar qualquer empreendimento.

,

ncia, cox
Cabe ao Kinus estudar a situação com esforço e inteligê
, proragem e honestidade, Aprender do passado e do conhecimento presente
Se o conse
curando vencer as defi ciências e fraquezas, avançando diiante. ifica
o passados, significando pava lor aos
guir, será este Kinusm equiparavel em
á
ser o da normalizagao e 88poder
çado:
io
alcan
estág
um
o
mais
futur
o
ra
.
4
4
e.
a
de criaçao à altuprofiquo
periodo
um
para
base
movimento,
tabilização do
para
levou
e
meios,
os
possibilitou
O periodo que finda
ra do necessário.

tanto à ótimo ponto de partidas.

fácil
a fácil:
2 se nos apresenta
O futuro nao

mos

exagerados ;

mas

nunca

com

pessimismo

otimis
a amos com m otimis
a 0 encaram
nao
Sim, com a preocupa

ou receios;
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ção vital e dis Posição militante
de luta, e com o espírito crítico e auto
crítico, Pronto e ansioso pela superação dos obstácu
los, certos de que,
ns
se existem muito S males e Probl
emas,
סגו

possuimos os instrumentos de
sua so-.

E
a
Os assuntos a Serem examinados pelo
kinus, segundo proposta da
Hanhagá Artzit demissionária,
são:
Chinuch, Relações Externas, Finanç
as,
Futuras Atividades e Chalutziut.
Os quatro primeiros justificam-se
e ex-

plicam-se pelo acima exposto.

Em chalutziut, além

taca-se O tema Meshek Tmuati, que, cremos, repres das partes comuns, des
enta um dos pontos altos
do congresso:
trata do estabelecimento ideolégico e político de nossas

relações com Bror Chail e cimenta a uma contin

uidade entre a tnuá no galut e seu marco primciro de reali
zação, onde agora nos colocamos peran
te u
uma das mais decisivas provaas de
nossa capacidado e potencia criadora;
confrontando o que formulávamos, com a realidad
e concreta da comuna que
erguemos, e onde viveremos nossos princípios
e crenças, e através da qual
continuaremos nossa luta em Israel,
pelo Sionismo Socialistas

Ein Dorot,

31 de

julho de 1953.

Y
מוה406

ARTZIT

BREGA NIZAÇÃO

Bo

2 8

Em base á organisação do con 820880
anterior que se mostrou bastante eficionte, organisou a Hanagá Artzit 8ste
kinus dividindo-o técnicamente em duas partes:
a de sua abertura oficial e de sua organis
ação in —

terna.

]
8(

ABERTURAOFICIAL .-

Terá lugar no dia 31 de julho, sexta-feira

á noite, no Kibutz Hachshará "Ein Dorot" ,
o Oneg Shabat de abertura, que consta do

saouinte programa :

ibertura por um chaver da Hanagá Artzit.
Palavra dos representantes dos snifim e
Kibutz Hachshará "Ein Dorot".
4"

Saudação do Comité Central do Poalei
Sion-Hitachdut.

Palavras dos representantes das insti -

tuigdes.

Palavras dos shelichim de 182867.
ws
b)

|

dd

ORDEM DO DIA .RSDA

15

Dia 12

Parte artistica a cargo dos snifim.

A experiência de ON
nose.s congressos
anteriores, basisbvo eficientes, fizeram-nos deter
minar a seguinte ordem do dia 3

-- 8 horas -

Sessão Preparatória:
Recepção dos mandatos pela Hanagá.
Aprovação do Regulamento Interno .
Ratificação da Ordem do Dia.

Eleição da mesa do Kinus.
Eleição das comissões.

Pagid

יד

בס לו
41 horas

Relatórios dos snifim e Kibutz +
Relatório da Hanagá Artzit.
Debates.

20 horas

Tema: Chinuch
Relator: Nachman Falbel
Debates.

Dia

2

-

Bhoras

Tema: Relações Externas
Relator: Adolfo Sheinfeld
Debates.

14 horas

Temas

Chalutziut

Relator: João Drucker
Debates.
20 horas

Tema: Finanças
Relator: Erwin Semmel
Debates.

Dia

3

—-

Bhoras

Tema: Futuras Atividades

ה

Relator: Markin Tuder
Debatos.

14 horas
19 horas

Trabalho de comissões
Sessão Plenária:
Leitura e aprovação das Resoluções.
Eleição da Moatzá Artzit.
Eleição da Hanagá Artzit.
Encerramento.

c) ORGANISAÇÃO INTERNA .—

Participarão do Kinus, segundo os Estatutos,
oficialmente representados:

a) Os delegados dos snifim, á razão de um (1) delegado
por trinta (30) chaverim, ou fração maior que vinte
(20), segundo o pagamento do mass-chaver.

Dorot", á ra=
b) Os delegados do kibutz hachshará "Ein

zão do um (1) delegado por seis (6) ohaverim.

Pago 7

0( À Hanagá arteit.
à) Três (3) delegados do Comité Central do Poalei Sion=
Hitachaut,

e) a schlichim de Israel, prop
ostos para delegados pea Comissão
Permanente,

à) REGULAMENTO ,Das Sessões:

ace

'

0 Kinus considera-se em sessão permanente até esgotar

[

o temário,

 הem quorum o plenário,

|

com a presença de 2/3

os chaverim delegados, devendo os ausentes justificar

se à mesa,

,

498 8088008 são públicas para os chaverim do movimento.

22

Serao considerados nas sessões sômente os itens inclui-

dos nos temários,

cuja ordem poderá ser alterada pelo —

voto de 2/3 dos delegados do Kinus.

E

A sessão preparatória será dirigida pela Hanagá hrtzit,

assumindo a direçao do Kinus na primeira sessão regular
do plenário, o Presidium devidamente elcito.

DoPresidium:
Das Comissões:

Constará a mesa dirigente do Kinus, de um (1) Presidente

(diretor de debates); 2 Vice-presidentes e 2 secretários
66

O Kinus constará de cinco (5) comissões, a saber:
a) COMISSÃOPERMANENTE= DE RESOLUÇÕES, constituidapoz
sete (7) delegados, um de cada snif, um do Kibutz e um

|

da Hanagá, indicados pelas respectivas dolimasões. Serao suas funções: propor ao plenário os elementos das

demais comissões; orientar os trabalhos das comissões;
discutir os assuntos surgidos no plenério, na falta de
comissões competentes; coordenar e redigir as resoluções;
apresentar a chapa da nova Hanagá lrtzite
ג

:

ה

,

dl

$) COMISSÃO DE CUTNUCH, constituida por oito (8) delegados.
0(

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS,

legados.

constituida por oito de-

d) COMISSÃO DE CHALUTZIUT E KIBUTZ TNUATI, constituida por
oito delegados.

e) COMISSÃO DE FINANÇAS, constituida por oito (8) delega-

dos»

0 COMISSÃO DE PLuNIFICA ÃO DO TRABALHODAHANAGAARTZIT,
constituida por oito (8) delegados.
Das Palavras e
Votos
:

6

a) mor Jireito a voto todo chaver delegado ao Kinus,

b) Os votos seráo contados individualmonte e náo por dele
gações.
c) A Musa votará --gulo:mente, com exoessao do Presidente

que só6 votará em caso de empate;

em carater decisivo.

y
y
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d) Nas comissões se decidirá, em instância final, por
votos, ficando entretanto factivel o despacho da

minoria ao plenário, à critério da mesmas.
e) às resoluções em plenário serão tomadas por maiori

8 simples de votos,
f) Terão direito à palavra todos os delegados ao Kinus, permitindo?lhes falar no máximo 10 minutos ,

com direito de prorrogação de 5 minutos a critério

da mesa, quanão ixterrenhan pela primetra vez,

minutos nas intervenções seguintes.

Excluem-se

e 5

desta limitação os relatores de ter:s p informantes dos snifim, ajustando-se ao regimento anterior

as intervenções seguintes.
8) Chaverim não delegados só poderão fazer uso da paDas Moções:

lavra no plenário, com prévio assentimento da mesa.

Com exclusão das moções resolutivas e declaratórias, u -

considerar-se-ão, para regulamentação dos debates,
duas espécies de moções:
a) MOÇÕES PRÉVIAS:

interrompem o debate, terminada a

exposiçao 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 efeito: a) modificar a ordem da
discussão; b) pedir que passe o assunto a estudo

de uma comissão,

b) MOÇÕES DE ORDEM:

encerram a lista de oradores e

dao o assunto por suficientemente esclarúçido, com

procedimento igual ao anterior,

Dos Relatórios:

Os relatórios da Janhagá e dos snifim, por escrito,

deverão abordar os seguintes pontos: a) situação polí
tica e educativas

vim;

b) situação dos respectivos | “Ab

c) numeros exatos de cada shichvá;

machkalot;

e) machanot;

d)

chuguim,

£) chalutziut (ES igarin, pro

letarizagao, profissionalizagao, shitut, % g
shlichut; h) curso da Sochnut; à) iwrit; j) proseli

tiemo; k) contactos com a Hanhagág etc... E de suma
importância que os “alatórios 807 ma datilografados, em
número suficiento de cópias (cerea de 5%), afim de serem distribuidos aos delegados por ocasião da apresentação oral dos mesmos, O relator de cada snif, poderá
orr'mente ampliar o relatório e comentá-io mais a miudo»

INFORME DA HANHAGA 4RTZIM

!

O período
que abran ge este informe,
1
Vei
:
é o que vai1 desde a Veidá
de Ichud dos movimentos Dror e Gordonia em dezembro de 1952, até
a pre-

|

sente data quando se realiza o II Kinus Artzi.

ER apa convocação do presente conclave obedece á resolução
da Veicação,

pretendendo estabelecer as diretrizes básicas do movi

mento no periodo entrante, em base á experiéncia do movimento unificado
e consolidado, como também fundamentando-se na experiência anterior,
ri
ca e profunda dos dois movimentos unidos no Ichud Hanoar Hachalutzi.

5

0 Congresso Nacional, deverá,estu "ando os informes apresentad
os, traçar
a orientação e o programa de ação do movimento,
Foi este um periodo fertil em atividades e realisações, que le

varam o movimento a uma consolidação interna e uma projeção externa legi

tima e verdadeira.
0

4 HanagáArtzit,

orientando firmemente os snifim e o movimento,

reafirmou sua função de organismo centralisador, tendo suas funtões diri
gidas para os seguintes pontos:
q
a) Básicamente a orientação 808 snifim nas diretrizes fundamentais

estabelecidas pela Veidá, e, atraves de um contacto grande, sistemático
e profundo.
b) As atividades nacionais - as shlichuiot amplas atendendo ás neces

8168668 do movimentos a participação ativa no Kinus do Poalei Sion-Hitach

dut; as atividades sul-americanas; a orientação 68 0 828 ₪
c) Contacto com Eretz Israel e as instâncias.
8( A procura de soluções para o problema financeiro,

Fundamentalmente, trabalhou esta Hanagá como uma equipe de tra
balho, apesar da dispeucão, - de seus membros em atividades de shlichui v
a preocupação financeira permanento. Uma das tarefas básicas que tinha
, que
determinado para si era a cristalização de um novo grupo dirigencial

assumisse a direção do movimento neste Congresso Nacional. O tê-lo cense
movimento.
guido, é mais um passo de segurança na futura orientação do

I.
a) COORDENAÇÃO .%

MASKIRUT E SGAN MASKIRUT

mo de cenFoi a Hanagá hrtzit neste perisdo o organis
nte em
4281188080 do movimento, orientando-o firmeme
base
todos os setores de suas atividades, tendo como

Um processo de contias diretrizes establecidas na Veidá de Unificação.
através de um
veu-se;
desenvol
ação
de
dade
intensi
e
o
nuidade de trabalh
ampla,
visão
de
planos
e-se
traçand
nto,
permane
e
contacto ininterrupto

e a expansao no exterior.
que tinham por finalidade a consolidação interna

0
|

|

|

==
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O contacto com os
diversos pon
tos do pais, caractorisado pelas shlichuiot
e acomunicação epi
stolar neo Sofreu esmorecimento,nem descontinuidade ;
o nao envio do materi
a] de chinuch e itonút, sem dúvida necessários, era
esperado pelos snifim
,

mo,

como tarefa primor ao
a
Este

peri

terem aprovado a diretriz básica de preselitis-

tal para o movimento, . seus dirigentes.e chaverim,
,

Periodô
caracterisou-se
pela vitalidade o intensidade do tra —
balho,
quer
do
fá
.
pi como centros de base do movimento, funiansnatalmen
te a dia 8 4
84
Artzib- o diretório nacional.
=
b) ) =
SHLICHUIOT ,bsiane, sóbre a

Foia
bastanto proficua e intensa a atividade de sbli-

chut neste periodo, Todos os snifim foram atendidos,

quel quer pela shlichut normal, quer pela shlichut chalu5
o
"ara
2
.
a shlichut,
especialmente n e CE roferiremos separadamente. Atingiu
qual foi indicada,
a
para
finalidades
as
e
realisando um
El
6-4 0
a
6
as diretrizes esta —
com
de acôrdo
profundo,
sério
abatho
MMas, por
1
telecidas.
RE
consta+
lado,
outro -240y
shliohuiote
constatamos
mais uma vez o fato de que

do ropresentarem para os snifim uma relativa
dot e curtas,
o
estimuloapesar
momentáneo de trabalho, pordem sen valor, pols apés
0 shlichim, tendo o snif a cair no seu anterior estado de col
Te
im pequenos.
sas3 e isto se dá, especialmente nos srifim
Já estabeleceram nossos relatórios anteriores, o valor da shli-

chut por equipe e sua necessidade para os snifim grandes; 6 trabalho nes-

Le o  ל וtornando-se uma norma básica, apesar

a carência (e elementos ou sua recessidade de concentração em São Paulo,
E

-

Em geral,

5

puéemos 001592 bons resultados dos trabalhos shlichu-

ticos, onde foram feitos; o proselitismo - cmmo diretriz básica e a conso
lidaçao interna, absorveram os chaverim em seu trabalho, Os resultados

porém compensam e demonstram a veracidade e o acerto do estabelecido,
-

Não determinou a Veiãá co Unificação o grupo de chaverim que atenderia ao trabalho de shlichut;: coube,
pois, à Hanagá Artzit o estabele
co
cimento do mesme, tomando em consideração a necessidade dos snifim e as
tarefas a realisar, além da dispon?
idade dos chaverim para a realisagao
do que se pretendia.
Em base a isso,

fci o snif S.Paulo bastante prejudicado em seu

valor para estas tarefas,

revirando-os da militância neste e enviando-os

desenvolvimento e atividado internas, pois dele retiravam-se os chaverim
21
para o trabalho de shlichut, e, a éle se recorria para atender aos snifim,
Poude a Haragá Artzit mobilisar do snif S.Paulo alguns chaverim de grande

aos lugares necessários.

Previa também a Veidá a necessidade de concentração do máximo
de chaverim da Hanagá em S.Paulo, que deveriam junte com a equipe local,
do mo
participar numa atividade intensa Centro do snif; as necessidades
e nas ו
vimento nacional e as shlichuiot des chaverim impediram
de 206811882  מטtrabalho regular,

:

o quo,

nosta p riodo deve ser evitado
E esultados

suar 
0 נבו2 ה106
5

bons, poden-

9 0 idos; devemos em espe-

do vir os mesmos para este kinue bastante 2

númeno de seus chaverim e
cial, citar o snif Pórto ¿legre que duplicou
as como um dos
apresenta, hojo em dia; condições que O podem estabelac
de atençao especial para
snifim grandes, e, que ao mesmo tempo necessita
consolidar o alcançado.

1 9908 התבסה,
 מ8199
Paul:
Paulo, como
ao
Em SSão
Em
2
8
8
Hanagá Artzit e nos últimos 1 288
dito.
lho do snif ¿-¿prismente

trabalharsm os ohaverim da
é

Marjam Gensuer em traba-
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No snif Rio de Jan
eiro,

trabalharam 0s chaverim no primeiro
Lea Karabtchevsky, Pedro
por íodo: José Leão
Kostof (Varnai) e Isaac Krassilchik,
para

estab

elecer-se umaequipe form
mim Buchbinder e Salomão Cukierkor ada por: José Leão Karabtchevsky, Benjan.

Ro es,  הa shlichut com a chaverá Marjam
Genauer,
E no snif -Shaver Saohman'Felbel num periodo longo. Após o mesmo

0 chaver Kostof, Em shlichuiot especificas, estiveram:
(
in Tuder
Markin
er (seminário educativo) e Efraim Bariach (esclarecimento ao
ishuv e contacto com o snif),

Em Curitiba: Chaim Iaki, Nuchem Fassa e nas
últimas semanas —
Erwin Semel, estabelecendo contacto com o
snif.
Belo Horisonte recebeu as seguintes shlichuiot: Lerner, Ana Tubenshlak, Belinha, Sónia Zuckerma e
n
no último período - Edith Friesel.
Além destas shlichuiot, as normais do movimento, devemos referir-

-nos ao estabelecimento de contactos
nas cidades do norte do país — Salvador e Recife, onde há possibilidades sérias de existência para o nosso mo-

vimento. Estiveram nestes pontos, os chaverim Idel Zitman e Chaim ITaski ,

dando os Primeiros passos, Infelizmente a shlichut não correspondeu ao
esperados nao pela inexistência de condições e sim por não aproveitamento
das oportunidades e cumprimento da orientação da Hanagá Artzit.

Além destas, houve shlichuiot especiais: financeiras (para a Ica —

pela chaverá Zirla Lifshitz; Curitiba - Iaski). aliat hanoar (Ana T. e

Belinha), etc.

Em especial devemos referir-nos é Shlichut Chalutziana, realisada pelo garin aliá, que teve grande valor, quer para o movimento interna-

mente e o próprio garin,

como externamente para o ishuv,

atenção na definição sionista de aliá e chalutzianismo.

concentrando sua

4

Atendeu a shlichut chalutziana, a todos os snifim do movimento,
com excessão de Curitiba, levando o espiilio e as idéias do movimento a todo ishuv, através de uma ampla campanha ce agitação, esclarecimento e come-

morações.

O êxito deste empreendimento, leva a Hanagá Artzit, a propor

no tema de futuras atividados e em chalutziut especificamente,

mação de uma shlichut deste tipo, numa atividade
garin antes de sua aliá.
3

a transfor-

obrigatória de todo

Pouco foi feito neste período para reencetar os
coktactos com os garinim de snif criados, ainda
em 1951. Os próprios snifim que serviam de pon
to de referência mais próximo, nao os atenderam, devido> á sua atividade
este trabalho.
a
9
interna e a nao disponibilidade de chaverim, pera realisar
não foi mantido, o que é bastante lamentável,
Também o contacto epistolar
i
chaverim para
pois, podem ser estes pontos ainda núcleos para o envio de
e) GARINIM DE SNIF.-

a hachshará, embóra não em grande número.

do país,

do sul
Com excessão da shlichut da chaverá Zirla ás cidades

Sorocaba,
e um contacto não muito intenso com

por parte do snif

em naSao Paulo, os demais como Campos, Juiz de Fora, Niteroi e Santos,

da foram atendidos,
Tim.

tendo-se meemo; perdido o co ntacto com os seus chave

"

o
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A)

HANAGÁ ARTZÍT .) Reeste,

Funcionou a Hanagá Artzit estruturada de acôrdo com

É Tesolução ua Veidá de Unificação, assim constitui
aí

Mazkir

Sgan—mazkir

- Nuchem H. Passa
— Efraim Bariach

Chinuch
- ו ב לקו
Chalutziut
- Erwin Semmel
Itonut
- Julio Nestrovich
Kranot
- Adolfo Sheinfeld
Chaver  הRosenblatt

_Participaram ativamente ao lado da Hanagá Artzit,
os chaverim indicados pela
Veidá Artzit, em caráter de adjuntos: Merjam Genauer,
Nunho, Kostof, Krassil
chik,

João Drucker e Samário,

O chaver Julio Nestrovich,

por motivos de saú-

de e pessoais, esteve afastado do trabalho de Hanagá neste
período, com o
que os trabalhos de sua machlaká se rossentiram. No periodo
de junho para cá;
ficou vago o
cargo de Chaver Hakibutz, com a aliá de seu titular; não o

o pela proximidade de realis ação deste kinus que ora se rea-

isa,

Contou o periodo que paesa,

o movimento,

com um sheliach que

provinha do movimento Gordonia-Macabi Hatzair - o chaver Chaim Iaski, ten

do atuado na tnuá até o presente momento e está em vésperas de 8116 . 68

veriamos fazer uma análise mais profunda de sua atuação, em face dos cri
térios que o movimento tem para o recebimento de shlichim; os critérios.
mostraram-se certos e verdadeiros. Pc
liach com demasiada auto-suficiência, quebrando
de trabalho do movimento, prejudicando assim os trabalhos וע
e a orientação desta Hanagá Artzit, bem como, poderiamos fazer criticys
sérias ao centeudo e intensidade de seu trabalho,

| -ga,
הת0 -.

:

| 99%

cr e Gordonia, va-

lorisanio a pz
as atividades rea —
lisadas, que puderam formar no Brasil um movimento uno e consolidado, com
um pensamento defimides. A unificação que se realisou profundamente, em
direção ás shchavot e kvutzot dos movimentos, “permitiu demonstrar a acert

e justeza do processo utilisado, de aprcximação ideológica e discussãa Eos
menente, iniciada logo após a veidá, no seminário ideológico realisaio no
Beit Hamadrich,
Por parte do movimento mundial,  ספת8 nenhuma comunicaçao
no referente ás discussões da plataforma do movimenvo mundial, fundamentos
educativos ou estrutura organisacional.
Também na moatzá sul americana,

apresentou-se 0 “movimento uno e

גר

+ rêo-.v com ideias definidas e posições claras, que
consolidado
1
3
>
1
מ
Wa
E
/
objetiva dos problemas do movimento sul americano e
analise
uma
m
permitara
o mundial.

f3
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£) ) RELAÇÕES EXTERNASAS, ,tacto e relagdes.1) Hanagá Elioná₪ .necessário, Não y

Trataremos aqui das diversas posições manti-

so pelo movimento nas ibstâncias extosnas de
epresentaçao, ou com as quais mantemos con-

\
0 contacto foi pequeno, bastante aquem do que

Maria
to
ds movimento 0 até o presente noticias sôbre o desenvol וcnimor
 ו8 Plataforma ideológica, propostas para fun
material permanent Ne O. que seria da competência desta Hanagá. Fora do
sodot'', no mais ₪ como "lediot Israel" e casualmente um número de "Iesfado bém 7 a receber sómente circulares rotineiras, Por nosso
com a
o sentido, para manter o contacto
₪ adiar de
ovimento, enviando esparsament e noticias
ici
inf
e infor-

mes sôbre o movimento brasileiro o

parsa

 שי2 וsumi ₪
Intensissimo foi o contacto com a Vaadat Ha-
nuá e
ror
Chail e nosso kibutz em Israel. Foi este contacto martido
através de ampla troca de correspondência e informações, bem como mate-
rial publicado, ete. Pudemos acorpanhar deperto a evolução de garinim
até sua entrada em Bror Chail e a instalação do meshek tnuatí do movimen

to. A publicagao da Vaadat Hatnuá ("Dapim Latnuá"), que sómente recebe =

mos um número

(a respeito do meshek) foi muito apreciado no movimentos

pena é, que sua impressão não está muito boa, não permitindo uma bôa lei
tura, de uma material bastante bom e informativo.
ET

Está agora em Eretz o 4º garin, que deve manter contacto com a Vaadat
Hatnuá, e estabedecer relagoes de movimento com a Vaadá, que orientará sua
vida em Eretz, em coordenagao com a 888864 4

Elaborou a Vaadá de Tnuá um regulamento de Meshek Vatik e enviou-nos o

Estaúuto do Kibutz Tnuati,

para o estudo do movimento e sua aprovação,

vendo ser este último anexado ao Estatuto do movimento nacional.

de-

3) Movimento sul-americano ,- De acórdo com o expresso na Veidá de
Ichud tramitou esta Hanagá no sentião da convocação de uma moatzá sul-americana, que devesse tratar dos;p='blomas do róvimento no continente. De

fato ela se realisou em maio, com a participação da seguinte delegação do

muvimento brasileiro: Bariach, Zigue, Erwin e Markin. Por dificuldades de
documentos não puderam embarcar o Nuchem e o Sheinfeld.

—
Defendeu a delegação a posição da não criação de um organismo turo

de uma simples
crático que tratasse do movimento na América Latina, e sim
que tivesse para si
s,
militante
de
minimo
um
com
ão,
coordenaç
de
instância
s, realisações comuns
as seguintes finalidades: contacto entre os movimento
como seminários ideologicos ou educativos,

eventual shlichut para paises

pela criaçao deste
menores. Nossa insistência foi quo & responsabilidade
como seu departamento, porque
organismo coubesse á Hanagá Elioná, tendo-o
organismo mundial do movimen
do contrário havia o perigo de enfraquecer O
to,

no
constitue sua grande maioria. Isto,
com a organisação do bloco que
chegar a

dos paises, afim de
entanto, não exclue estudo e discussao comum
como a Hanagá e a Veidá O —
mundiais,
s
instancia
as
propostas comuns para
lamit.
levado ao movimento naMachanó
E preciso explicar, (e isto já foi
como posição de com-

aceitou
Nrodá e seminário último), que a delegação;
e enviar
tal instancia,
o não criar imediatamente

4 Fanagá Elioná

quo esto decidisse de sua existência.
as opiniões dos movimentos, afim de

bate,

cano, mostrou-nos a difeO nosso contact o com o movimento sul-ameri
na estrutura, co-

61702808 tanto
renciação hoje existente entre os
preocupação; pois parece ter havido
de
vo
ס
ג
ו

6
mo no conteudo; 18%0
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um processo contrári

volução comum na Vei A ad  הe determinado um caminho de ecertos, poderá o mov imento rea Videu. Mas, apesar da preocupação, estamos
cas, que levam a cam 102 6 der 0 encontrando as diretrizes bási-

8
ticipação na luta reל
lonária

comuns,

tao necessárias, para a par

do kibutz em Israel.

Será por certo es-

que uma consequencia da situação existente nos ishu
dos movimentos ao "status!!, procurando
formas no —

RR cesdaptando algumas, para sair ao ishuv e dar combate
á assimilação
e desinteresse,

munezoro, om devorinabrio:  וdo semo matos, não & sã
Nosso movim

 וdemas

בד

:

.

=

=
paises maiores - Argentina e

.-ל
mais lugares, como Bolivia, Paraguai,
movimento é bastantepequano, embora valoroso. edgar Chile e Uruguai - 0
há, (paraguai e Bo-

livia), que nao podem trabalhar sem a
colaboração de וה que têm um

campo, limitado de trabalho, pela pequenez do ishuv ,

a émigragao ou sua
apatia. Pode, o movimento ampliar suas fileir
as e éngrossar suas colunas
de continente, S1 compreende
r o papel que representa e sumbe
r encontrar
as
lormas necessárias para
a
conquista da juventude.

;

4) Poalei Sion-Hitachdut .

Precedida de

uma pegúishá, realisou-se em
Junho o IT Kinus do Poalei Sion-Hátachdut,
o queh já deveria realisar-se há
algum
tempo. O movimento não poucas vezes exigiu
sua convocação,

afim de
poder discutir e debater sôbre o futuro
do movimento sionista-socialista

no Brasil, sua existência, programa de ação,
e outros assuntos de impor—
táncia vital para-a vida sionista brasileira,
ia qual o Poalei Sion-Hi tachdut é parte integral e importante.
Nossa delegação esteve assim constituida: Nuchem, Bariac
h, Markin,
Ervin, Marjam e como suplentes: Sheinfele, Dadinho e Samári
o. Bariach, foi
o relator do tema de juventude do kinus e o Nuchem, inform
ou sôbre o movimento. Nossa participação, bastante ativa e central neste congre
sso nacional, poude demonstrar a maturicade de pensamento, o poder da argume n
tação e o conteulo do movimento,

não uma zó vez demonstrado, mas que ser-

vit de elemento de orientação do partido, nos diversos anos de sua atividade.

A explanação ampla sóbre o que foi o kinus, levamos ao movimento êurante a machané-avodá e o seminário, onde com muito mais vagar 6 tempo,
poudemos estabelecer as linhas mestres ão conclave. Renasceu no kinus do
Poalei Sion, a discussão bastante seria de sua necessidade de existência
no galut (a isso nos referiremos no tema respectivo) e das quas concep —
ções hoje em dia, mais em choque que antes — o galutismo e a dofinigao de

sionismo (aliá). Do ponto de vista de conteudo, foi este kinus bastante
elevado, sendo que os debates mantiveramÍse á altura da seriedade dos
mesmos:

desde a definição do poalei-sionismo no galut,

os problemas da

juventude, a organisação do ishuv até a tática de luta nos organismos
Sionistas, foram pontos tratados.

Indiscutivelmente para nós, foi importante o kirus de um aspecto

particular -— a colocação de nosso movimento e sua posiçao dentro do PSH

e o ishuv do Brasil. O Kinus reconheceu o Ichud Hanoar Hachalutzi como
único movimento de juventude que atua nos limites de idade, estabelecidos pelos estatutos do movimento, devendo 0 partido, Gar-lhe todo auxilio,

material (através do Vaad Hanoar) e apoio irrestrito em todas as ocasiões,
Também as relações com o partião foram estabelecidas em bases de entendi —

mento mutuo,

criando-se o Vaad Hanoar, em conjunto com as Pioneiras e o

Gupo Sirkin, cuja finalidade é auxiliar o movimento em todos os seus em —

Preendimentos,
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5) Orgenisa

ção Sionista ,Continuamos mantendo nossa posição de orientação, de acôrdo com as
nomas do movimento, neste setor, tentando levar nossas
opiniões ao cumprimento e á reali
. sação, através do órgão do sionismo orgenisado,
Foi bastanto importante nossa at
sa
atuação, especialmente quanto ao Vaad Lemaan Ha hachsharot, as questões da
no referente aos Processos de em geral, e durante a atuação da ה
e Praga. No último poriodo deixou a Unificada de rea
ל

,
lisar as sessões plenárias, tendo sido nossa PR cenalisada através de re

presentação de chaverim do partido, membros do seu organismo executivos Foi
nosso representante na Unificado, cleito pelo kimus o chaver E, Beriach.

6) VandTemaenHehachsharot .-

Foi neste último poriodo muito intensa a

participação da Hanagá Elioná, no trabalho do Vaad Lemaan Hahachsharot de Unificada, que tem como sede de 8080 8 016868 66 880 Paulo, Reiniciou-se em maia-

dos do semestre findo o funcionsmento do referido Vasã, passando bda parte do

.

tempo de funcionamento, procurando o rumo no trabalho a seguir, Teria tie sido
nais eficiente, se o seu funcionamento fosse regular, seus componehtes parti —

cipassem regulamento, se a maioria e minoria encontrasse seu "status" de exis
tência (naquilos que são suas atribuições), e o que é mais importante, se obe-

decesse a uma orientação de pensamento segura e de perspectivas»

Estabelecou-se no etuel re
io de reuniões uma orêcn de dia, que envolvia os seguintes assuntos: cálculo do taktziv chaver, inversões em hachsharot,
saúde e soluções ao problema, aliá e sua moralisação, complotação do meshek do
Kibutz Hemeuchda.
Passeremos a citar muito du passagem, es opiniões que tivemos nestes dife
conste. ão relatório do
rentes assuntos (é ão passagem, pois que, provévelm
Kibutz Hachsharé, afora o que, roderá
isto em
s detalhes na comissão de
chalutziut): Nos dois primcirospontos (toktziy chaver e inversões), orientou-nos o pensamento que devenos me 1ser e lutar por uma moralisação, a mais absolutg no que se refere ao uso do:

que o atual taktziv chaver (550
nossa proposta fci a ueig baixa
va claro, de que aquelas necess
indispensáveis, à
ser feito
inversões para o aumento 69 pre
la experiência do que foi ató a
a produgáo) e razóes de carátez
sar de os mov

fundos da Sochnut . Fomos também de opinião

cruzeiros menseis) é insuficiente, porém, a
das trôs hachsharot. Quanto á inversões, estaixias para completar as construções unicamento
1 Mantivemos, porem, quanto és propostas, de
lação, una linha muito rigida, uma vez que, pesora (forem feitas produções quo não aumentaram
objevivo (a falta de preparo profissional, ape

“os crientarem onteriormente seus chaverin para o aprendisado

de enafim) aliá con

bo dos sy intn, hacnshará não pole ter como preocupação

básica e Única sua vida oconoli 11)Jelól se mostrarem desaconselhêéveis, Exanina -

,
mos, portanto, com muitos escru  הlos e exigências, (28 propostos apresentadas
tentento encontrar aquelas que "presentassem uma. inversão pequena e que tives-

de produção,
sem quase que, assegurado o 862 0 no que se 10079 8
catentativa de encontrá-las é nº turslmente mito grando, pois estogiato, quo
ו
devem ter as hrchsharot, cono o: 1 ivação permanente, e! supQuis 
ou aos estágios intermediários e

הז

018 adientados que seja possivol.

En briut,

rot, a re0218880 un cor ole central do Vaad Temaen Hehachsha

6120%8 60 4
portanto, as despozes corressem. 07 conta
almente ao redor de sue
princip
girou
o
o é iscussã
No que se rofere a= al aliá,
is) a
nomalisação, uma vez que, não tc 1 sentido (em relação aos fundos naciona ל
]רשקה
irregularidado, como, psexe, o He “ omor Hatzoir +
a o
sôbre a conpletação do Meshek do 1 « Homouohr6, É
Er e 6 E a
ta
complo
o
6
minimal
ter-se
preciso,
é
vez quo
na-
ONT aver
no.
ttr o prepaxc

em61

6%

possibil
enará
ê, vera
nesta hachshor
pe no
bará. 1 elón do mai
quilo quo é possivol na hrcashamie + Em
ter em suo atual baensharó (Jundia: ,;

Eco
fim

to do K.Hemcuchad
a portas fechadas

|

ar

|
|

|

|

[
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Mostrou-s

Ena

E

ttíicia de um ( לeos (Já se o viu numa reunião com o Dr. Benshelom) a existecnico do
V.L.H., e dos  שרvindo de Eretz), como assessor
vindos de
Erotz para este trabalho.
dirigir-se no sentido d *,

shará permanccorem shelichim, especialmente
Fora estes pontos mencionados, deve nossa etividado

o Vead L. Hahechsharot, nun organismo funm 4 o trensform
erdadeireemente,
cionantev
com tarefasr de controle e oricntagád das hachsharot e
a
Federaçã
1
:
.
.
RA 7) paro
.Poude este periodo
demonstrer a impossibilidedo
4
dl
2
.
para ffezer funcionar
de trabalho por parte desta . Henagá,
0
gé, para
o Comité de Coordenação

DE náo nos
o Explica-se isso, pela intensidade do trabalho do movimento,
ql 5 - Eita ibi itava estededicação e a própria colaboração dos movimentos

ad AS an O organismo não funcionou, após o Processo de Praga, nem para

as

e e

tal

ns que cre neturelmente fóito pola Magbit.

A própria existên-

instôncio, muito mais dc discussão 868600108 o vasia, do que de tra-

EO o ea fez com que pouco cn comum se fizesso c realisações não oxis-

tissem. Nottema de relagdes externas, lovantamos dom
sunto, sôbre o qual temos que nos nenifestar.
8) Mootzet Henoar .-

grande amplidão esto as =

Perticipou o movimento neste organismo, que se mos -

trou felho para realisar suas proprias finalidades; De um lado, o existir de
um organismo que unicamente servia de mesa de discussõessem fundamento, e por

outro a desvalorisação do mesmo pelo proprio Comitó do KKL (Rio), faz com que

não haja necessidade de sua existência, e que os movimentos realisem trabalhos
diretamento pera o Fundo Nacional. Após 2s ocorrências no Rio de Janeiro entre
a Moetzet Hanoar e o Comité Local do KKL, resolveu o nosso movimento não parti

cipar dos trabalhos, até uma explicação mais detalhada e justificativa por par
te daqueles, e levar a este kinus para una decisão.
ה

9) Partido Socielista Brasileiro .-

Orientou a Hanagá Artzit o snif São

Paulo, de acôrdo com a resolução da Veidá, que dotsminava o apoio eleitoral
és forças socialistas democráticas bresiloiras, durante a campanha eleitoral
para a prefeitura daquela cidade, indicando ao PSB como tal organismo politico.

10) IUSY

.- Continuzmos mantendo contacto, recebendo e enviando material,

Insistimos com 2 Honagá Elioná, sôbre a cumprimento da resolução da Veidá Olanit

de sua participação no organismo da jumontude socialista intemacional.
g) SOCHNUT E MACHON +.-

a--

deixou O novimento, de acordo com a

Voidá, do participar do último curso

da Sochhut, É bem verdade que tinhapara o curso. A questão
mos chaverim cepazes do enfrentar os nossos critérios
num esforço decisiera porém a seguinto: após o Ichud, lançou-se o movimento
olevados pedrões, como
vo para, nãogemento garentir a continuidade de nossos
cm que soncontra o
também pere sair à' rua para nos opor à opressiva situação

próximos gru
Afora isto, tratava-se 680060 60 garantir os

sionismo no Brasil.
e propará-los para
pos de dirigêncie do movimento, consolidá-los no trabrlho
não sufucientemento pre

de chaverim
as tarefas próximas, A discussão do envio
aprovoitemento dos
parados não nos ocorreu, As desistências ou o irrisório
8 veracidado de nosso penchaverin de outros tnuot, mais floxivois, afirmarem
projeção extema, enquanto que
a mim
samento. Não conscguem estos chaverin
consultados nas instâncias
o
os
usndúdorad
únicos
os
são
os nossos nadrichim
muito mais do que en
significa
Sochnut
da
Curso
o
nós,
Para
sionistas locais.
ponto entre

sinar cenções, dançes, ou mesmo ivrit.

Para nós, “le Alen una

e
chaverin maduros , com fomação possoal
Israel o n nosso movimento o sômente
do
problemas
os
nós
pare
transmitir
e
viver
sentir,
do movimento são capazes do
e Bochnnt,
tem sido regular
a
carta ex
uma Temo-lhes
“Envienos
e.
atorial. con
a o nosso contacto
pop outro lado,
b-

Y.

algum Matra
enviado nossos publicações o recobião
7504
so
rin peparo. O cur
orin
chavo
envi o do, chav
ão envi
1 a do porque não
1 ativ
plic

ii
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CHINUCH

p=

Geral: Quer nos perecer ter sido felha
a atividado chinúchúca noste periodo.
Náo somente que a cla náo so dedicaran,
pela existência e cump
Da temia
rimento da diretriz básica estabelccide pele Veidá do

?

-

à

houve um processo de quase estagnação,

conquistas novas, non colocando em aplicacã
cidos, nos kinussin chinuchijr
que aprosente cortos
1
lil
מ

b-

Progrenos;

,

o

não apresontento

acia
tabolo
plicação os princípios o normas estabolo
Quasc o msmo estabelece-se porra o nadrich,

5 8 de preparação c cuidado, quer no terreno

Politico-orgenizacionsl, aplicado à cducação.

Pouco foi fcito noste sentido,

Alguns tcnas foram desenvolvidos

para as diforontos shichavot, nas pole sue náo regularidedo pouco valob tiva

ram, Encontra-se Já quesc desenvolvido um extenso programa pare bonin, que
logo scrá enviado para os snifin.

0=

Machanot:

roslizaran-so nachanot para as ehichavot monoros nos smifin, com

: 0-8 qualitativos o quantitativos.

Roslizou-so pele primeira voz

une machanó central da shichvá de bonim, com resultado promissor.

Reslizou

-se também uma machanó soninário para as duas shichavot maiores, que lovan=
tou o discutiu a idcologie do novimento, sua platafomma, elén de importontos
problonas políticos.
Realizou-se duranto o 10s de julho mchanot evodá no

kibutz e nos snifin, para as diformktos shichavot, e uma machané central pare as duas shichavot naiorcs.

à)

Seminário educativo: roalizou=sc un somingrio de chinuch, no snif Rio, duren
te o rês de maio o para os snifim São Paulo c Porto Alegre seninérios chinú-

chicos organizados. pcla Henhagé Artzit, que servem para dar una base séria o
impulso ao trabalho cducativos
i)

ITONUT

Apcsar de toda uma esquenatização de diversos publicações ideológicas e informativas,

pouco poude ser feito, pelo intonsidado de
trabalho dos chaverim c impossibilidade de se dedicarem ao trabalho único de itonute Apesar disto, aprescntou-se o Lckct Todiot, com boa 00158080 , 0

todavia pelo scu caractor unicancnte informativos Por ocasião de Pessahh, claboramos punto com o snif São Peulo une Hagadá do Pessach, Fez-so, on conjunto
con o snif Rio, uno publicrção dc 1º do Maio Afore isso, saimos a rua con vérios manifestos, políticos c de eliá, Por ocasião da shléthut chalutziana, organizanos una grandê cempenha, atrovós de imprensa judaica de São Baulo c Rios

3)

XRANOT

a-

Jer Haguiborin: foi já iniciada esta
cempanha, náo porén con a intensidado

nocossária,

Foi descuidada ui pouco de

vido ao trebalho havido cor o festivel chalutziano.

Pela sua grando impor-

têncis, dovcrá constar como 1º terofa pare os snifin, logo após o kinus,
dio dodi
con a Vandat Hotnuá un
Chail: dovorêsc-é , vor en conjunto
b- Yon Bror
הק
5 pró+ KEL,
Raà rua, numa ação
o
o
r

soirão
cado a Bror Chail. Nosto dia, os chavorin
de reali
em nonc do nosso kibutze O Kinus deverá estudar as possibilidades
zoção doste iolle

c-

Pinot:

CHATO!

9 8

dever-se-é nos enifin dodicar maior tenção às Pinot do K.K.L.

a)

Parto geral:

abrando o relatório abaixo

o trabalho de chalutziut desenvolvido pe
12 Honhogó Artzit durento o senostro fin

o problemas atravessedos polo 4º garin, dos

doscnvolvinonto
1
pa 1
a shlichut chalutzimaroslizode polo garin antosdo sua

Peg. 18
aliá,

atual situação do 5º

tuação atual do Kibutz Hach ra do movimento bon cono secu desenvolvimento, si

ção do movimento no Vaad Lo shará "Ein Dorot", o ainda o trabelho o participanen Hechsherot de Unificada,
EE,
:
já
4º garin: estava
queso quo ultinendoa sua hachshará por ocasiño de nossa ל

toda e vido e preocupação dd 0 ch quo ainda hevia oiguns nosos pola frento,

No quo so refor crin e do gerin começava já e so concentrar

na eliá próxima.

ore a terbut, o trob>lho continuou em ritno norProcurou-sc inclusivo intonsifi
i
a
car o estudo do ivri
:
perita do Seninário Central 4  לtn

“mel.

Maia |Di ga npmalmonte, O garin partiu con um ótimo mosros cúbicos). Deixou prrén pesadissimos encergos finen
Cliros no 52 gari
Sarin. Neste últino poriodo o contacto do 4º gerin con a Hanhagó
;
2888800: Un trabalho tnuetí 1מno ano
maiorc quo
e movimento
termo muito
grendo foi
foi muito
ronlizado
quando
o gerin
partiu o foz como um grupo

sólido, êmisgzlizado e acina do tudo, militonteo Trouxe sérios prejuizos a
050 das dotes de alió, quo forem foites tonto por motivos toeni-

cos (envio e |métros cúbicos de neshek paro. Erctz) como principalmente pola
shlichut chalutziana, Saiu cm 22 de junho o primeiro grupo aliã. Partiño com

|

|
RM
|
|

mscgundo grupo aliá, algunas crianças do alipt bsnoar,

0-

5º gerin:
após a formação do 5º gorin torrizorial cm fins do ano passado,
memegou a Hanhagé Artzit a orientar os chavorin co rcnontcs nos divorsos snifim

no referente a problemas relacionsdos cor: neshek, saude, preparo profissional,

tarbut, etc.

A entrada dos chaverin ca hachshará so den de uma forma esparsa,

o que naturalmente trouxe projuizos,
2

.

-

=

e

-

Apesar de constituir um garin não muito
.

0

numeroso, conseguiu élo tomar en nãos c enfrentar rapidamento os diversos pro-

blenas da hachshará,

Shlichut chalutziana:

durante o rês de julho,

Jutziana, a shlickut de un gorin cn vésperas de
dos os snifim, levado ao ishuv a signifi.
do rádio, imprensa, manifestos, confertnc:

su

ו

shiichut chaisitados to-

, Otbravés

par de algunas

muito grande, o po=

dificuldades surgidas, teve esta shlichut

las suas grandes Vantagens, deverá ser repetida para to
os ssrinim em aliás,
Externamente, levou á cada um dos judeus, a eliá de n
cheverim, e o que
ela significa pare o ishuv e pera o-chalwtzianismo, Intemmemente, para o movi
mento, ajudou-ó a ligar-se muito mais ao garin, vo kibuiz, uma lisaçãop entre
os chaverim às vésperas de sua última etapa do movinento e os chaverim educenconhecido e conheceu intidos. Mesmo pare o gerin ela fi valiosa. Tc
ram de todas as
mamente alguns problemas do movimento, Os chaverim
realizações, peulot, messibot, visítas, compenhas, itonei-kip, etce, etco À
Shlichut chalutzisna terminou com grandiosos festivêas, o Yom liaaliá, que forem, em São Paulo e no Rio; as festas mais concorridas Bá havidas, patrocinadas por movimentos juveniso
FINANÇAS

|

.
2

ex

zação finane
de apresentar propostas sobre a organi
1
propor as soluções quena sit

Fesse sentido,

os snifim o trabalho ele
(en 31-1221959)
a

enviou a Honhogá Art

s:
borado que consástia em trê5 parte

situaçg 1

wnceira (regulamentos da
erut Artait)

estruturo

rom tratadas por corres

2 ==

déncia complementar)
Comegave

/
|

5

cit do valor de Cr.
cruzeiros e sessent

zit em
3 Art

nt
300.432,60 (treze

centavos).

0

Esse enorme Sole

7

>, a sou trebelho com um defi
trocentos e trinta e dois
o o olguza anos do

-———

E)

|

|
|
|

>

d-

i reunid

a. ao oso na muastotelidado, A responsebilidado do une úni

proceder ao pagemento o o início que não conseguiria » Guisbarut Artzit
Esteboleccu=se domo orientaas dívidas,
O de todas
ção que era tão indescjovel
el quento
incviteo
1

porém constente des afvides, 091707910 1% 208888886 a un pegemento lento
ERE tepo mais terdo, mma empla remiño

dO

problema Eacoiro, constetou-so que não só GEN A  היהReneeo

lento das dívidas, como ainda que ostas haviem eumentedo, Continueva a Henhegé

Artzit a trabalhoy dentro da orientegño antiga cm base porén esteva claro que ore
ámprosiBdivol Apressar=se
o pagamento

das dívidas e quo torfamos inovitavolmento

que do eS conscquéncias projudiciads quo teria pere o trebalho da Hahhagá
el 2|  יפיo colocar

chaverim de própria Hanhagé num trabelho fihancc
ã

No dia 18-7-55, o doficit da Guisbarut Artzit
ostevo em 0r.$239.276,30s
Aparentemente Blc diminvira por ter sido pago dívidos
. Ne vordedo, o

bia de Cref 58.039,30 artro 31-12-52 o 19-7-53. A razão de dinihuição
é de que
em 50-4-1955, forom canceladas ne lista do dívidas
, Cr$ 119.195,60, Este cenco=
lamento
refere-se à algmnos dívidas do caracter intomo e dívida
s de carseter ox-=
temo que em forma dc constribuição forem anistiadas por pertc
dos credoros. Tra

ave-se de dívides bastanto antigas.

nado.

%

Segue abaixo o balancetecda CGuisberut Artzit, durante o periodo
mencio-

Envolve “le gastos (de acordo com os regulementos da Guisbarut Artzit), re

ferentes £ sede, shlichut, publicagdes, e secreteria administretiva
como primeiro
grupo de saidas c gastos em reslizagdes centreis e territoriais como
segundo grup
0 66

As entradas mais regulares com que contava a Guisbarut Artzit eram o
mass chaver (para os gastos administrativos) e es quotes dos snifim. Esses entre
das como se pode verificar pelo quadro abaixo, forem completamente abaixo do espe
rado, o que serviu para causar transtornos ainda meiores na plenificagío da Guis=

barut Arcziõ. Os snifim (apesar de todas as dificuldades) não preocuparam-se suficientemente com a situação financeira do movimento e com o seldamento dos com
promissos assumidos.
Ab lado disso processa-se a uma movilhunhição constente que em conjunto

com as entrados e saidas normais atingiu a enorme some de Cr.$726.599,10
RECEITA

SALDO DA COMISSÃO MIXTA DROR-GORDONIA

12.880,00

QUOTAS DOS SNIFIM
CAMPANHAS
CONTRIBUIÇÕES DE INSTACIAS(PIONEIRAS E WIZO)

17.360,00
30.770,00
25.940,00
4,414,30

MASS CHAVER

3

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
SOCENUT

ב

0

8

31.920,00

Quota Extra

311,171,80

EMPRESTIMOS POR OBRIGAÇÕES
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SALDADOS
ATIVIDADES CENTRAIS
Sheilonim de Machanot
y

2.865.00

11.710,00

Tzofim

20.085,00

Solelim

24.969,00 4

Bonim

9
y,

a ÀS,pá

. הבס0

.

:

esa
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Sheilonim de Machanot

Ovdim Magshimim
Entradas Gerais

-

VEIDAT ICHUD( Quotas)
ALTA
PUBLICAÇÕES

RES

,

JUROS

y

23.350,00

| E

726.519,10

no

7
00,006.5

GRATIFICAÇÕES

553,00

Secretaria Administrativa

DIVERSOS

Shlichut
SHLICHUT 4 LONGO PRAZO

13.416,00
2.099,60

8 8.972,80

24.047,30

SHLICHUT A CURTO PRAZO
Publicagdes

14.237,20
-

25.310,00

EMPREStImos por Obrigações

DIVIDAS SALRADAS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

258.208,30
15.032,00

À

ו
|
=

"IE

1!
[ו

MEN
|
À

MW
יְ ו
|

Verbas Extras Aprovadas

24.333,20

TRATAMENTO MEDICO

AUXILIOS FAMILIARES

ATIVIDADES CENTRAIS

MAGHANOT DE TZOFIM

SOLELIM
BONIM
É

no
Io, q

|

TELEFONE, CORRESPONDENCIA E TELEGRAFO
SECRETARIA

PUBLICAÇÕES B TIPOGRAFIA

 ו5

|5

a |

וי

/

 ו4

4 04403
A

DESPESAS

ו

A

Y 0
3
fila

Observação: Por engano foi incluido o item Hanagá Elioná, logo após a. Sochnut.

|

E

Y

44.827,90
1.180,00
34.200,00

54,70

TONA

¿

19.569,00
5.696,00

Kupa Machané

SHLICHUT CHALUTZIANA(Parte)

|

|

OVDIM E MAGBHIMIM

GERAL

/

49,050.00

0

43.800,00

ו

33.072,00
24.070,90
"=, 0

Ae
o

10.000,00

/
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MOATZA SUL AMARICANA

14,075,30

KINUS POALEI SION

1.840,00

ALIAT HANOAR

320,00

SHLICHUT CHALUTZIANA

56.368,10

VEIDAT ICHUD
ALIA

20.297,10
51.977,20

TOTAL

726.519,10

Afora o balancete normal segue abaixo também o balancete do
Iom 088118 6
Shlichut Chalutziana, Estava claro desde o inicio que o exito financeiro

do Jom Haaliá estava em plano comptehamente secundario.
SHLICHUT CHALUTZIANA
Receita
Sao Paulo

40.388,50

Rio de Janeir 63.072,50
Niterói

5.720,00

10

2 6 8  כ6 2 8 8
Tom Aliá - gastos nacionais em SP

12.433,50

Iom Aliá - nacionais no Rio

26.234,70

Iom Aliã - gastos locais de S.Paulo
Iom Aliá - gastos locáás Rio

18.548,50

26.435,00

Gastos feitos pela Hanagá hrtzit
para 0 Immm Aliá

Saldo a pagar (dividas existentes)
Total

OBSERVAÇÕES:

30.982,00

AE
15.660,00

JA.729,9015
Cr$  ה00,181

1)

No balancete geral incluimos parte dos gastos de Tom MiS

2)

As despezas de Iom Aliá, incluem gastos de manutenção e
viagens dos chaverim.
a
Sao Paulo, 16 de julho de 1953.

e shlichut chalutziana, que deverá entrar nos livros na

segunda metade do mês de julho.

A Guisbarut Artzit:

Erwin Semmel
Efraim Bariach
Chaim Yaski

Tratará este ponto dos problemas diretamente

ligados a situação educativa do movimento o
a apreciação ideológica necessária. Este te
E
/
;
0
na normalmente deveria ser estudado com mais
amplidão num Kinus Chinuchi: ceaimos,, no entanto, de um periodo que se caracteri
zou pelas atividades e alcances políticos, quando nossa bagagem esperimental chi-

nuchí pouco poudecrescer.

Já estamos após dois Kinussim ds Chinúch, indubitavel-

mente de grande valor, mas cujas resoluções, sérias e ponderadas, serviram de pon
to alto na discussão intelectual constante da tnuá, sem porém serem levadas à prá
tica e aplicadas, sequer em uma parcela significativa,

A necessidade de ultrapas

sar esta situação fez-nos reagir: o primeiro impulso com este objetivo foi desen
volver nos três snifim maiores longos seminários de madribhim, No próximo perio-

do que se inicia o trabalho e estabilização educativa deverá, eu continuação, ser

uma das diretrizes básicas. Poristo procuramos neste temário levantar os pontos
que cremos fundamentais, de orientação e apoio, para levar à prática educativa

diária, o que tão bem poude o movimento formular teoricamente neste campo.
A pre
mência do tempo e espaço obriga-nos a sintetisar muitas coisas:
o relator os ams

pliará em sua exposição.

DEFINIÇÃO

Cremos necessário, antes de entrarmos nos pro

blemas de chicuch específicos do movimento,
redefinir as finalidades e o caracter de nossa educação: esta discussão de princípios se
impõe tendo em vista as tendências e problamações sobre educação geral, apolítica,
unificada, etc., que estão em curso, no galut e mesmo em Eretz,

PERUA

A educação tem por finalidade a formação de individuos aptos e bem integrados à sociedade na qual viverão, imbuidos de' seus valores e concepções, uteis de a
cordo com o seu critério de utilidade social, O homem, vivendo no mundo da naturo
za e no mundo dos homens, precisa estar aapacitado para abrir caminho para si nes»

te meios

poristo a educação está.ligada a uma conepção do mundo e da vida,

Todo

coletivo educa seus individuos em seus valores e interpretações, para a integração

deste âquelo, pela identificação entre um e outro.
vo social.

A educação tem pois um objeti-

que reconhe
Os homens sômente podorão se integrar ao grupo, no momento em
cerem como verdadeira a mua ost rutura, estiveren imbuidos de seus valores, concom-

des com a concepção de vida do mesmo.

Portanto, toda a educação tem um caracter

forma de sociedade ; uma Vez quo
político, uma vez que se dirige a una determinada
,
transmite, conceitos próprios delas A educação geral, apolítica, é uma abstração

uma mentira,

pelo contrário, como já vi=
Não so forma individuos para o nada, mas,

individuos.
mos, pata a vida e relações com outros

ו

INTRODUÇÃO

וו

2

CHINUCH

Desde que
:
 ו בai se dividiu em classes, e a educação passou para

numa educação de classes, ama da
dominante para manter E a também,
ra social e, consequentemente, O seu poder. A
formação de individuos e
o de sua integração à sociedado burguesa ou ho O é foita, ou no sentidução
de uma outra, socia-

ra contra ela, pelo constr
com; Letal
em moldes
lista
 וdiferentes, A protensa educação apolítica, de que
e 
DE. ardent
'u guesia, forma osjovens dentro dbe valores existentos,
si
E copo q

dE e as  > לe esta socicdade formularam.

Vemos claramente,

A
y
ou a escola
eral,
ses, lutando pelos valores que mantém esta dbaodoe cm
a
Toda a educaçã,
social, é política, o sé poan iccito dentro d Ra por sua função
te é a

A educação por corren
REviavél o 0 Te correntes políticas. difore
ntos, exigom individuos
s
possuidores de qualidad vel. Estruturas sociai
ista e para a sociedade
social
luta
Lota

ies ore ai

Para a

“tomos que formar rovolucionários imbuidos dos valores da chassonó o
nte de sua tarefa do classes Os valoconcie
eira,
+ea nacionáis são para
obreiros
₪

y

1

ta

2

.

4

.

de
 לat a  הcompletamonto insuficientes na formação
exisvir ao 86 1800 , os valores de sua classe, que são o
ds
₪
50 sentido aos valores nacionaise

que

Devemos, pois, deixar claro que como movimento sionista-socialista, só
compreend emos e admitimos a escola por correntes, e como única verdadeira, a 08cola obreira, que eduza para os valorcs dessa classo, para a Juta e para a vida

socialista, para a formação do indivíduo, física e mentalmente capaz de executar
a missão que lhe cabe na revolução sinnista-socialista, conciente do que faz O

porque o faz.

FOBMAS: ¿EBUCATIVAS

JUVENIS

É

A:idade dos chaverim com que o movimento

+robalha é que lhe dá a caracteristica ju-

sto fato, o de trabalhar com Hovenil.
movimento cortas formas especí
eo
dá
vens,
ds
formas são ffuto de uma metodo
FEesas
juvenil.
movimento
um
de
as
são
que
ficas,
aos in
8

de

em às necessidades e
logia própria de jovens, de atividados que correspond

toresses próprios da idade.

compeneiração necessá
A sericdado de nossas ideias, a concentração e a
de amadurecimento, que
griu
tal
um
8
0
8
מ
1
0
7
0
0

0,
20011080
8
s
levá-le
rias para
também por ro-

formas, mas
nem só as comadas mais velhas deixaram de 1880 08888
deetividades e métodos, tais como
floxo, as camadas mais novas. Certos gêncros
quo totalmente suprimidos das
o tzofiut, as canções e donças, etc., foram quase necessário voltar a estas anti
Tomaóse
o»
moviment
do
ões
peulot, e das realizaç
e indispensa-

para as shichavot maiores
gas formas, cuja existência é importante
ambiente vivo alegre, que sirva de atra
vel para as menorese É preciso criar un
novos no movimento, de satisfação e a
chaverim
para
ão
ção e de fator de integraç
legria para os entigos,

IDEOLOGIA

Esta volta a fomas ¿juvenis náo significa

66 modo algum, diluitão ideológicas

O ca-

um
rater político do nosso movimento exige
chave
alto grau de formação 3660168108 dos
perigo da esteri
ia do seu caminho e de seu fims O
nosso
rim, indispensavel à conciêne
acio, é ciales A dinámica de

estagr
lização ideológica, 6 congequente
a
o 48 nossos conceitos o MACRO
movimento exige a permenente rovisñ
8 0 toni porque; passa
vêno.
cireuns
as
com
entes
RR:
criação de novos, condiz
esta exigência, é pe RAó. q . haja
o movimento, E pera responder a
para 12  משרם80  פלףללטקטעdas

à altura, ideologicamente fo-mados, com capacidade

velhas formulações.

הש
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alizacã
.
Rir doDem
au ED A 8
do último seminário central, sério impulso
pa
Esse impulso tem da . relizacño em quo haviamos caido em fins do ano passado,  אencontinuado através do
realização de caracter ideológico,
 כcomo
o» Principalmente,
atravésvdo עק6 סעהקdas camadas
5quer
mo.MS Velhas.
15, dir,
dirigentes,
grupo,
quer individusimentes

Deve estar sempre
r claro o ob Jetivo que visamos com o estudo ideológico:
preparar melhor os chave
var o intelecto puro 6 % Tim para a tarefa revolcuionária que lhes cobe. Cultiarefa de diletantes, e não de um movimento como o
nosge.
O nosso chaver deve
adquirir conhecimentos e conteudo ideológico para melhor
orientar o seu pens amento e tomar

mais produtiva sua açãos

.
PROLETARIZAÇÃO
'

:

ES

Pensamento e ação: devem, no nosso movimento
andar lado a lado, Soômente tem valor as con
quistas ideológicas acompanhadas de sua Tea
lização

O movimento não viga fof=
mor utopias perfeitas, mas evoluir em ideias prática.
que correspondam à realidade. A por
manete aspiração de nos transformá
rmos cmn movimento obreiro precisa de uma vez
por todas ser levada à renlizaçãos Inpocilhos técnicos,
importantes na verdade,
como os de ordem financeira, impediram a prole
tarização dos chavorim, ainda uma
vez noste periodo. Necessário se torna modif
icar o estado de coisas, procurando
soluções finenceiras, que pemitam a conpleta' prole
tarização da dirigência, à me
dida que a militância do movimento o pemitir, A falta
de vigor que muitas vos.

zes caracterizou o trabalho dos chaverim em militância integ
ral, foi cm

muito de
vido à não proletarização dos mosmos. A formação de uma equip
e de operários con
cientes, militantes integrais do movimento devo ser o nosso prime
iro objotivo. A
profissionalização das demais camadas do movimento, nos merco já estab
s
elecidos |

pela Veidá do Ynificação, será consequente c so fará através da ação educa
tiva

dos maisvclhos para com os mais dovens, assim como através do excmp
lo pessoal
daqueles.

EDUCAÇÃO

MORAL

A conciência pessoal com as concepções 60 '
vida do movimento precisa 'sor total. Cada
ato do chaver deve estar concorde com os
conceitos morais que o movimento formou. Do
Ve-sc educar o chanich para que ólo mantenha, 'nesmo perando os mais insignifigan
tes fatos, uma atitude digna, concorde com os seusprincípios morais e éticos, As relacdes de chaverim entre si, com pessoas de fora do movimento, conhocidas
ou desconhecidas, devem reger-se por princípios elevados. Estes hábitos dovem
ser tomados inicialmente pelos madrichim, pois nosto caso, mais do que nos טסtros, o exemplo pessoal do educador é de importância fundamentar. Cada chaver
orecusa ser a porsofificação viva de nossa 180016818 6

MIVITANCIA

A,

As tarcfas que o movimento se propôs a alcangar exigem o emprego de forcas muito

grandes, não só qualitativa, senão quantitativomente também. A responsabilidade

ser de todo o chaver do movimento, no grau devido à eta-

ad Nas shichavot menoros ela é fruto do trabalho edu
cativo por parte dos madrichim, procurando despertar o interesse dos chanichim

para com as tarofas do movimento, qualquer que seja a sua ntureza, Nas shicha

Vot maiores, a militância deve ser integral, Ela 6 a exprossão da concordância
di over
com
as ideins do movimento, consequência de sua porfeita: identifica:
Fundamental

“São a Ele,

É o papel do conteudo ideológico do chaver,

A militfn-

a

rag. 22

8 a traducá
.
ais,
ao O
com as ideias do movimento para as consequências

chaver, meio de levar o

cia implica.

É fruto da consciência ideológica do.

culo SUS militantes  בקà realização,

maghshimim e de maspilim,

po;

Deve-se procurar ampliar o cír

movimento, procurando atingir toda a shichvá de

113
Pois será a única forma de podermos arcar com as pesadas responsabilidades
que» a
Nossa posição vanguardista nos
impõe.

 לé efeito da integração do chaver ao movimento, é a
costa Mesma integração. Colocar responsabilidades sobre
todos os chaverim à
O
O movimento dá-lhes uma maior participação nele. Faz com que
seja não um
paciente.

espectador, mas um ator, agente das tarefas
do movimento e não mero

Integração ao movimento 6 exigência de trabalho formam um. círculo em

que cada qualé, por Sua vez, causa E consequência. Sômente assim poderemos
dar
maior consistência à ligação do chaver ao movimento, e ter confiança na possibi-

lidade
de realização das tarefas a que nos propuzemos, , tanto as imeditas como as
de longo alcance.

DESC TPILINA

Um movimento como o nosso, que renega a
forma militar da obediência hierarquica de
ve exigir de seus chaverim a disciplina ba
seada na sua conciência e responsabilidade.

Entretanto, deve-se introduzir alguns hábitos no movimento, ou melhor, modificá-

los, no sentido de impor uma maior disciplina por parte de nossos chaverim.

Dos

de coisas pequenas, como a pontualidade aos encontros e às reuniões,
o compareci

mento às atividades do movimento, até a exigência do desempenho dos trabalhos as
sumidos, são habitos disciplinares que podem vir a mudar o espírito geral da or=
dem reinante. Essa disciplina é importanto para a boa execução das tarefas do

movimento,

A sua falta pode acarretar atrasos no trabalho do movimento, os quais

nem sempre estamos em condições de sofrer.

PREPARO DE MADRICHIM
:

E

O movimento deparou-se, no início deste úl

rimo periodo de trabalho, com uma equipo
nove de madrichim, inexporicntes, polo me=

nos no trabalho com a shichvá com a qual &

penas recentemente começaram a trabalhar,

Estes chaverim, responsaveis diretos

pelo desenvolvimento educativo futuro do movimento, deverão ser preparades ao má

ximo paro poderem melhor desempenhar sua função.

0 nosso trabalho educativo, fa

lho como é, precisamente poristo exige o aperfeigsamento. cada voz maior do nos-

sas formas e meios de educação, basicamente o do madricha 0 seminário último de
educação pode servir do ponto de partida para um estudo e preparo sórios por par
te dos madrichim, através do incentivo ao estudo individual co foito através do

chug e do outros orgonismos cducetivos.

O proparo do

nedrichim capozos é condi-

ção necessária para o bom desenvolvimento de nossos trebalhos educativos, mormen
te se considerarmos que ainda não temos consolidada una tradição educativa esta=
vel, As insuficiências de nosso cnpirismo oducativo só podem sor compensadas pe

la qualidade o responsabilidade de nossos educadores»

CENTRALIZAÇÃO
BDUCATIVA

Estabelccidos os objetivos educativos bási
cos para o próximo periodo, devem os si-

fim'se orientar e seran orientados para 8
les,

Doye a macháaká de chinuch ser a con

mo
0
€
Y
B3
,
A
1
A
tralizadora efetiva da educação no movimento, controladora de situação e orienta
.
de Pp permitir
do movimento,
de re
dora nos problemas,"
Não se pode
:
27 a formagáo,
. altodentro
 ב94 ס
 למ0
v
Gio
01.09
públicas educativas. A distância goográfica, a
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a formação de métodos locais

podem chegar a extremos
entes do 1º Kinus Chinuchá,
| que
.

 לentre os métodos de um
só grandes difer

absurdos como já chegou
mif e outro havia, não
ência: s + mas8וverdadeiros
des ע
d
ו
antagoni
os
gonismos. Cab
Cabe-nos, e través de uma
cão um o unificar
as tendências e os caminhos da educaconcorde com
vá
uma linha educativa úni
+ormando
»
E
a unidade ideológica e política reinante
0
par.
No desenvolv iment o de nosso trabalh
o educativo, demos sempre maior aten
ção às shichavot maiores do que
às menores. Esta orientação é correta, uma
vez
que são aquelas e não essas
 אa existência do movimento. São as shicha

vot maiores que fomecem
n
as

irigências, os madrichim e os chaverim para a hachsha
RReso páge ao movimento, assim como a sua
vitelidade e forças
os

Levar esta orientação ao extremo em que muitas vezes 081mos, de abandonar ou mesmo desleixar o trabalho com as shichavot menores,
Elas
deverão merecer uma maior atenção para o próximo periodo. O trabalho com elas
não subtende necessariamente a paralização do trabalho com as maiores, Estas
de>

verão constituir o cêntro de nossa atenção e trabalho, Mas, é nécossário maloro
trabalho com as manores, por seu valor de reservas próprias
e a importância que

tem para o movimento a educação de jovens judeus para o
chalutzianismos
]
Deve-se procurar ao máximo promover a estabilização de nossas shichavot
principalmente as menores, Podemos constatar cugrando número de chaverim flutuam
tes em torno das kvutzot.

A entrada e saida constante de chaverim não permite a.

fixação de um trabalho educativo sério  תסס.8019 Nas shichavot menores, principal
mente, onde à ligação do chaver com o movimento não se dá por nenhum fato racional
-ideológico, mas exclusivamente por adaptagáo ambiental,

este fenómeno pode ser

observado. A planificação melhor de nosso trabalho educativo, o estudo e o propa
ro, poderiam vir a tirar o caracter de improvisação do mesmo, garantindo um traba
lho mais estavel com maior profundidade de resultados»

METODOLOGIA

Ué chegamos, em nossas formulações metodoló-

gicas, a um ponto muito avangado. Cem a ado
ção da metodologia, através da qual se coloca o chanieh om contacto direto com o que se
lhe quer ensinar, conquistamos vitórias educativas, Pouco pcróm há que rever dos

seus princípios básicos, uma vez que não tivemos ocasião de verificar em vida, na
prética, esta metodologia.
É necessário porém reafirmar alguns pontos sobre os
quais o Kinus deverá se manifestar, dada a sua importância.

a educação nacional. tem por finalidado a liga8- Educação nacional!
ção emocional e resional dos chaverim para com seu povo, scuas manifestações e
É tamvalores, preparando-o melhor para sentir e comproonder os seus iroblemass
nosso meios,
bém um mejo de luta contra o processo de assimilação, crescente em
Somos um movimento cujas comados mais velhas se encontravem já num greu mais ou
educar
menos adiantado de assimilação, c porisso temos uma netural dificuldade de
muito, possui
nossos chanichim dentro dc valores que nos não possuimos ou. quando

dos chaverim com
mos artificialmente. Poristo, devo-se intensificar o contacto
canções, danças, co
todas as formas nacionais que possuimos cm nãos, quais sejam,
aconto
memorações o festas judaicas, estudo de história, literatura, discussão de

cimentos, K.K.l«, otC., cto.

ligação

Menção 08000101 02600 0 estudo do ibrito

,

Além de fator importante na

e
o
do chaver
do chaver a seu povo, €é important fator Bara integraçã áfutura
estudar formas
Israel o a compreonsáo de seus problemas. '0 Kinus dever

a ₪
havot do movimentos
de levar oo ivrit a, todas as shic

já doixamos: antoriormento
clara
a nossa aspi.
e
E
b- Educação de classes? “rciro. O Kinus
deverá estudar formas educati6
ento
movim
um
r
toma
nos
do
ração

vas melhores peratento.

Pag» 24

E-

Programas e Publicações:

deveremos de uma vez por todas regulari-

zar a saida dos Programas
para as diferentes shichavot,]

Deverá ser feitos de u-

ma forma centralizada e regular, afim de não dispersar-se e
perder-se. As publi
cações deverão ser feitas com maior intensidade,
devendo-se estudarnformas que
póssibilitem a saida mais constante dos itoneu hakvutzot ou de
shichvás
d- Simbolismo: condenamos todas as tentativas
de, na educagáo, retúrar o educativo da sociedade real da quel $le faz
parte e na qual êle viverá,
criando-lhe sociedades artificiais Para o seu desenvolviment
o. Condenados o con

dicãonamento educativo e seus meios que são os símbolo
s. Cremos que devam ser u
sados sômente alguns símbolos que identifiquem os chaveri
m do movimento, sejam o
sei meio de caracterização intema, para os chaveri
m do movimento e externa para
o ishuv. Tais símbolos são!
bandeira: além da do Estado e
de Classe, a bandeira do movimento»
:

hinos:: além do hino do Estado ן
cumprimento: Alei v'Aghshem

80 de classe!

1001028028 6

uniforme:

blusa azul, ximples, com bolsos. Regulamantar o seu uso.
e- Fumot deve-se novamente estudar o problema, Proposta:
me nas atividades do movimento.

não se fu

INTRODUÇÃO

Este ponto tratará dos diversos problemas de
atuação exterior do movimento e sua posição
ideológico-política frente aos mesmos. Ocu₪
5
:
pem' os itens deste tema, lugar importente na
atuação do movimento, cujo Kinus deverá traçar o plano de ação deste e de sua

Henhagá Artzit pero o periodo entrantos

Sem dúvida, orientarão as atuações fu-

turas do movimento, aquelas normas que o transformaram e fizcram manter, sua po

81080 de movimento dirigente e sério, fiel Bs suas nurmas de conduta integras 5
Deveria este tema de Relações Externas ser bastante desenvolvido e am
pliado, pois'nele serão tratados poútos de fundamental importância para a vida.
do movimento. Sómente a exiguidade.do tempo, faz com que tentemos sintetizar
ao máximo, tomendo en consideração O preparo dos chaverim, aos quais esves ou

pontos siíhilares foram amplamente apresentados ou debatidos nos seminários, e

em especial, na machané seminário de Petrópolis e na de avodá atual no Kibutz
Hachshsrá.
POALEI

SION

E

ISHUV

Não é a primeira vez que surge na ordem do
dia de nosso movimento; ce:
sionismo social
sa
lista brasileiro, a discussão
sobre o futuro
dó Poaleissionismo, suas condições de existêm
cia, seu papel no ishuv, judeu e es potialmente seu conteudo ideológico e seu pen

samento político e de ação.

e

Caractetizamáse em geral ¿os ishuvim judeus pelas contradições existen
tes entre sua condição econômica e Social e sua orientação político-partidária,

da sociedado
específica no canpo de sua coletividade, Vivendo e fazendo parte
e fortalecen
burgueza, participando de sua vida e seus interesses, desenvolvando

de pertencer
do sua situação material própria, estabelece º absurdo ideológico
ates, em grenão porte não
e organizar-se em egremiagdes políticas,as nais difer
O oxenplo mais próximo a nós,
condizendo con seu estado e classificação sociais
Res 7 sa ה
é aquele de que a maior parto do ighux judeu Ro
0 dos en sua excéncia,
esquerda, desde os comunistas aos ו
6 nédia e burgueza,
na sua vida diária e interesses 005800480 pertencem
indo geral, correndo os
obedecendo às mesmas instabilidades e flutuações de
; pensando e ligando-se
,eq
vantegães
das
do
usufruin
e
perigos
mesmos

a movimentos de luta e reenvindicação operária,

A discussão; da existência de 8 a A

a inidireito de existir, torna-se mais séria nen  וa
o rediral na evo
tal
do
processan
un
há
quando
América,
de
paises
os
50 para
c
o cara
uinsA nos paisos do
aracteris
lação stos ishuvim de desenvolvirmento: judaico¡c
2
A
rop 0
o da nova classe pr
açã
cri
a
ar
lug
dar
doão
vin
lut - a desproletarizaç
vivo e ativo politicamente
fadbr
um
eram
que
ontom.
do
s
duo
judaica, (0s indivi
em filAntropos gremizis, ₪ ato. ; Simpatizando com oste
falando. “ransformaram-so
.
de 3308 08
vés
atra
o,
ment
movi
le
ou aque

₪₪
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À estratificaç

ão polí
do partidos ou correntes polí tica local é importada a necessidade de existência
ticas con as caracteristicas com que se epresentan,
não é uma expressão legítim 8
:
KM
Os aenscios e necessidades . das massas judaicas,
nais uma forma de exterior: so
8080 im instrument
dos anos, atendendo agora ao interesse inegi ento político, conservado através
e imediatista e saudosistao Isto não signidirei
fica porém, a negação do

 והdo ו o do direitodos ishuyim de criar, formar ou exigir a existén
RES tem O  ו לe lutas

Nossa opinião é, que os partidos polí

atendendo
judeu as
no ishuy
: ו
ge do S Ra
i8Mmvin,
determinar
necessi às seguintes
e premissas:
irabalho
a auto 
ibalh:
ecessidades políticas, O
de vanguarda de partidos הס

|

1 E|
4

O que foi dito c ergunmiado aplica-se também so Poalci Sion Hitachdut,
que por definição é consequência deveria ser o elemento do orientação do ishuv,

A

Aquele ER logitimanente Tepresenta osiinteressos da porulação e das massas

judaicas, dada sua origen e a granão tarefa realizada na geração anterior,

Seria

êle o que apresentaria ao ishuv a solução sionista para seus problenas, que não

se encontra nasassinilação ou dita antenonia nabgonal e cultural. De anéliso do
problema judeu chega $le a necessidad do sionismo e de sua redâização mesmo numa
,
e
] equilibrio aparente » de descredito e de segurança enondmicas

lho básico deveria ser:
juventude e o ishuve
rentes:

apressar o desequilibrio existente preparando pare isso a

Como conseguéncia da sit
ão geral degladiam-. c . chocamn-se duas Ccora ão galutismo e do chalutzianismo, cignificando concretamente ânérica

ou 1828016
E esta luta se vê roflotida nas diversas facetas da vida e nas manifes
tações do Partido em não poucas ocasiões,
A dimtriz sionista do Poalei Sien só é

|

[

.

Seu traba-

factivel se significar aliá;, e como consequência vida nacional e educação nacionals
A diretriz socialista, sômente é condizente con sua circunstância de vida em função da aliá e da manutenção das posições políticas para Mapai em Israel. Isto sig
nifica claramente as seguintes bases e fundamentos: vida nacional (educação, cul
tura, etc.) tendo Israel cono o centro ; 8118 - na ordem do dia imediata; o apoio
irrestrito ao movimento chalutzianos

8
|
4
Ea

|:
\
|
E.

Desprende-se disto um programa de ação de um partido, que tanto é revolucionário quanto leva à prática o seu pensamento políiico, significando: nstáncias diretoras firmes e responsaveis, discipiina partidária, combate político
sando de un lado o
e não ativismo ptró; uma ação conpprogrema e Cirevrizes,
trabalho ideológico intemo e de outro, o trabalho nú ishuv, da divulgagáo e esvlarecimento de combate e conquistas
5
Este programa de ação deve encontrar na Organiz ão Sionista local e
os elementos de penetra ção o combates,
as
Israelist
s
Federação das Sociedade

A

A definição sicnista, desequilibrará a massa ela fará negar o gelut e

possivel que o /
erer em Kibutz Galuiot, participando do processo históricoo É
s, porém significará
processo seja lento e compassado, talvez de poucos resultado
quando sua aspiração
isto, a transformação do partido num partido de vanguarda,

será a massa.
e o partido.

o movimento ¿juvenil
E neste ponto encontra-se O caminho comun entro

juvenil, polo
não acoitação do movimento
Estamos numa época do quase
que significa o é apesar do sormosvordadoiramonto a a
on Drprovo
ee o ensoioso A  כps oxistento,
juventudo judaica, do suas aspiraçõesleva-nosta luta a 28 quo enxorga =
niente da placidez e desproocupação r. | Não so iden e ne . grupo naciondo atingi
diante da massa a qual prete
istas, 08 eros difos
nas suas aspirações eo
tico do mo
nal e social que reproscnta,
uento choques Este é o caracteris
rença com êle, seu divorcio e O consc

vimento vanguardciro.

208101 1 on tem torcfas mui sérias a cumpriz,

|

NOS) SAS

0
signifienmos uma forga podorosa cuji moralha é a vontado
a juventuão e o Partido. 0-«splas do nartido, O cndendo-so através das.Pionciras

de vencer.

8

לשלי יי

3

|

A
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(seção feminino) o Grupo Siric
in (soção de fala portugucsa), podea levar a provocar
um pequeno estromecimento
no ma resmo geral,
O programa do ack
ו

dirigí-lo, conquistar Ep do pertido.dóvo sc ampliar ao sionismo organizado e
rientá-la pera nós, 00  לcontrais dos ishuvim, a educagáo judaica o 0
ו
2000-8 06 chalutzianismo e do uma corrento do aliá de
jude

us do Brasil,

Isto

o obrigars
jar
à
fortes, para domia nar esse trab 88rá a criar intornmsmente seus grupos dirigenciais
alho e orientá-lo.
le.
0 7
.
O último congross
:
na
este e o movimento os do Poalci Sion resolvcu da colaboração estreita centre

noar - cujas  ל בUn orgenisio especial, o Comitó.de Movimento — Vaad Harator amplo; 0 jundemontalmento são planificar es atividados conjuntas do coblema,

,
$00s múluas; zelar e auxiliar as finantas do movinonto
Pretendomos, em nossa curto
aos chaverim
0
real
rim 8e 208110800
>P aos
RRexposição, , trazer
4
oito
causa,

Ee  ב אל- Rg O afim do toncrmos uma posição do dobate ideológico trava
are

opnar firmemente sobre quais devom scr as tarefas e o quo devo ser o

sionismo - socialismo no Brasil.

MOVIMENTOSULAMERICANO
.

o, determi

e
entre os
mentes dos diversos paises de América do

E

afim de aproximá-los e estabelecer em

reuniões conjuntas, discussões coleti
seminários comuns - posições cue podem
Ser unânimes a todos 8163, 5886880 no pensamento 1000168100 הגומסם: 8 apresenta
gão pode levar-nos tembém à propostes de formação de um movimento sul-americano,
parte do movimento mundial, com organismos próprios e normas de ação e atividades
necessários consequentemente, Isto não aceitamos, Nossa enólise parte da conside
ração de que somos agora porte de um movimento cus não existe apenas na América do

Sul senão que em todo o mundo.

O mo

máximo ser prestigiados e valorizades,

to mundial e sua direção central devem ao

É condição necessária para sua existência

de fato, que de modo algum se passe por cima de suasatribuições, diminuindo sua au
toridade. Para nós, que até há pouco existiamos em bares completamente diferentes
é dificil acostumarmo-nos a esta nova forma de vida, e isto apenas faz com que mai
or ainda seja o nosso cuidado em não incorrer ex erros que possem
éa de

ter o funcionamento da Eanhagó Elioná e a exist

vir a comprone-

to mundial,

Suas

tarefas e atribuições devem ser bem ceterminados e respeitados, À criação de blocos autónomos ou somente com alguns poderes dentro do rovimento mundial traria o

enfraquecimento de sua central.

Mormente em se tratarao da América do Sul,

que

concetra quase 70% do movimento mund
significaria aato a criação do um orcenis
mo mais forte que a própria Hanhagá E
à, mesmo que estivesse mobbrédroco à elas
A Hanhagá Elioná ficaria então transformada numa central apenas para os rostantes
30% do movimento, localizados na Europa e Africa,
o que seri praticamente ti:
lhe sua razão de existência, Por outro lado, conforme Jê 1
mos ocasião de
zer, achamos de importância fundamental o contacto entre os movimentos territori-

ais, o mais intensamente possivel e do forma divúña.

E quando panos assim, não

o fazemos apenas em termos de movimento sul-americano, mas sim de todos aqueles
para quem a vizinhança geográfica e a proximidade linguistica permitomo
cana, na
Estas 202608 0 apresentadoscom base na Última mos Ezá sul-ameri
a  הHanhagá Elioqual nossa delegaçãopropoz enviar a decisão do assunto para

אמ,

debi var aa inento
Cremos porém que deve se procurar ma sintose que, sem

aaa mais
mundial, permita aos moyvémontos “ama vida conjún ta ais estrei sa co aan
evita as més conscquéncios, propiintensas. A nossa proposta ao resmo gampo que
0

alizaçã

g nece

ados.

um chavor do movironte quo
Propomos concreva
2
E
5

ea os S 5 maskir, ev ntualmonte, seja O coordenador e controlador das anto argentino,
E
Un n?
mazore de chaverim seria un desperdicio
da
tividades do movimento sul-amptia9no»
s em trabalhos mais fundamontais e
de forlas que bem melhor 200028
mn
ser
Sp
E
1
£
ntos
teri
18 a que berton4
inn as do
tareí
8 7
7
Positivos, )בהם8 רסה
4 er 4Yj
5% chav
o E intor Lis: rio entro a Hanhagá
: r esto
geri
r
nado
orde
Além €
em
o, vota certas questões quo melhor puder se fazer
Su. emcriican
o poa
cano,
moviment
NERI
Mioná e oÉ fo
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daqui (ex. - escolha de um
:
gundo a determinação E ms determinada tnuá pare shlichut em outra, se-

מ ו

tmpd,

868 ₪ lonão

Para ascultar a opinião de um númoro

que Faris dae 2 contiituição de um plenário de maskirim das diversas
À
ado periodicamente, ou quando houvesse necessidado,
Ria
a! Raro eg mostrou-nos a necessidade de haver ou-

ir TALS 08 movimentos; HOMO CENA
dotorminadascu
Eaiso diforente, E com “eterminadas
particularidades e formas. Pensamentos co-

muns que devem haver, só podem ser frutos de um trabalho con junto. Torga id
E discussão de ideias de uma maturação 6 cristalização, não passivas mas

len aa REneo atribuimos grando importância às próximas roslizações conjuntas,
))rceo com a participação integral de representantes de todo o movimento

0

Não pela primeira vez estamos analizando o
problema do organismo coordenador dos movimen

,

hts juvenis no Brasil,

Nossos Kinussim e Vez

dot antoriores, especialmente a Veiãi do Ichud, determinaran os motivos que nos le
vam a formação da Federação e o que pretendemos dela.
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Estamos agora queramdo
cosenvolver a teso contrária, Não a da existéncia mes sinoa da dissolução desse comitê coordenador, Vejamos:
Os motivos que levaram o movinento a pemitir sua cria ção, e que sstava

pendende da confirmagáo ou rechhssauente nun kinus da juventude, foram:
a responsabilidade perente o sionismo, pretendendo atingir a um grande núnero de
jovens, conquistéslos e defini-los, bem como preparer noves dirigéncias para O
sionismo local, que poderia ser orientado no sentido da chalutzianização;
chalutzianismo - criar os elementos necessários para arregimentor jovens para os

movimentos chalutzianos, levá-los à ha

hará, etc.;
t

auxílio financeiro - atravós de concentração dos meios e mobilização material para
auxiliar osmovimentos juvengs;
agente e auxiliadora do processo de proselitismo, permitindo ingresso mais facil

em grêmios, clubes e ouiros agrupamentos nais suceptiveis de receber a nossa infiu
éncia.
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posta para o es
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organismo que não tem val
or no no mento,» Se porén nun determinado periodo asecireustáncias demonstraren sua
dele participar de acordo cor Necessidade e utilizada, dão so recusaré o movinento

' &s normas e critérios que o moveu até agorn.
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resolução.
3) Deve este kinus, con espírito crítico analisar osta ques ão, que será ampliada
pelo relato do orador, devendo tonar posição sobre a existência ou não de tal organismo, e a participação do novinonto nôle.

9
E
7

refas militantes de nossa. revolução, equiparadas, co vontegens, aos trebalhos re
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pera o fundo nacional,
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S Nassas,
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:
> tentando conquistar
áá queles,
quo
do  הrovolucionários, Este conbato, não pode cair
na
era e no paixão da luta sómente. Deve ser objetivo e sóbrio, afin do
alcançar às suas finalidades.
8( 0 Hoshoner Hatzair no Brasi.. ten tido una atuação indecente om todos os
campos do Viéa do ishuv brasiloiro. Scn ser un novinento auténtico, oriontedo do

fora para dentro, dosporsonalisado, cu pro a oriontacío pouco brilhsascnento do

matriz 1828011. [0880 movimento foi visado por êles algunas vezes, numa campanha
baixa e vergonhosa. Devo-se repudia: sua atitude o iniciar o combate

% e) 0 combato, visando denonstrez ao Hashoncr Hat
tação e conquista de seus elementos pira nós, ten doi
-politico,

que € o osclarecirento tan: y publico cono direto,
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tigidade conjuntas, não aceitar enprer dinentos comuns dos Gois mov
É preciso que a comissão ostude

a

tentos, GH.

“on dotalhe os pontos que aqui estão osq

matisados o apresento seu plano de eq 1.
SOCIALISMO NO BRASIL .-

à viidá de Ichud, outorgou poderes à esse
cinus que docida sôbre o ponto dos estatutos no: roferonto á denoninação das “forças
gocialistas brasileiras”, deixendo-o assim
ou indicando algun orgenismo ou part ido que se aproxime aos principios do mo -

vimento, con o qual se sento aproxir ndo.

Deve 2 conissão, opós ouvir o relatório

nenifostoar-so a respoito, e revcr o cominho do Partido Socialiste Brasileiro,
que foi até o presente momento o nois próximo a nós, oc consequente con o caminho
o o orientação socialista.
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Enfeixa este tema alguns pontos básicos

é

para orientação do movimento e especialmente,nossa definição de Kibutz Tnuati e
por conseguinte,

do

tatuto

que serve

E

ao meshek "Bror Chail", além de rever nossa posição AGE  אלem
Meshek Vatik e a aprovação das nermas que a regem. O Movimento discutiu e
estudou por diversas veses, especialmente em seus
quadros dirigentes, O
papel importante do Kibutz Tnuatí, sua definição, característicos, normas
de conduta, etc., levando-o para a totalidade do movimento na Machané Avodá, estabelecendo assim as condições para a aprovação factual, aquilo que

q
3

já é uma realidade tácita. Ainda teremos que definir as funções da !!gehlichut Chalutziana" como instituição permanente o resolver sobre a aliá do

KIBUTZ TNUATI

4

Ne

5º Garin e a formação do 6º Garin.

e

1 bs

Kibutz Tnuatí é o meshek de nosse movimen-

a \

/

balho iniciado no movimento, de construção
sionista e socialista. Coloca-se ao lado
dos demais kibutzim do país como a forma mais avançada de construção soci-

1
aa
₪
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nado, e seguir sua orientação ideológica, seus valores, sua concepção do mundo, sua luta política, por estar submetido, em suas decisões amplas, à
orientação das instáncias supremas do movimento. São finalidades do seu
trabalho colocar-se à vanguarda das grandes necessidades do movimento em
nossos dias, necessidades consequentes à sua posição e responsabilidade no

4 |
=

to em Israel, o lugar onde prossegue o tra

h

al, mas possue de específico o pertencer a um movimento político determi-

$ |

3

erguimento da Mediná, de aumento da produção , absorção da aliá, erguimen-

[

|

to de uma economia socialista, propriedade da classe obreira de Israel.
Seu campo de ação é, em primeiro lugar, a federação de kibutzim abertos o amnlos, sensiveis às responsabilidades e necessidades do kibutz perante o Estado de hoje.
A mera definição de Kibutz Tnuatí, porém, como célula politisante atuando c orientando a federação aberta, não é suficiente, pois os quarenta
experiênanos de existência do movimento kibutziano trazem consigo algumas
hocias perante as queis ha que tomar posição. Assim, o exemplo existente
redundou
je em dia de kibutz tnuatí, o Kibutz Artzi do Hashomer Hatzair,
existia, o Kibutz
num fracasso. Assim, por exemplo, a federação aberta que
se nasce com os
Hameuchad, fracassou com a cisão, e o Ichud Hakibutzim,

à parnesmos princípios, nasce também con os mesmos defeitos que levarampois, u-
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aberta merecem,
tilha. O problema do kibutz tnuatí c da federação

ma atengáo mais particularisada.
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necessidades da histad
e novo periodo de construção do país, as grandes
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ução políti
do país, as grandes necessidades
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no orientação da  לÍtico fundamental, quentitativo e qualitativo,

BROR CHATL

Na veidá do Ichud, estabelecemos a

Bror Chail como o Mifal do movimento

pseao sua Ro kibutziana,

a
olítica e ideológica.
esar de 0
classificarmos de kibutz tnuatí, não E entáo e ai necessários para a definição total e o estabelecimento final de seus caracteristicos e finalidades, bem como, das relações do kibutz com o movimento bra

sileiro, onde iniciarism os deverem de um e os direitos do nutros

0

Bror Chail é na verdade, a expressão viva do movimento, de seu pen-

samento ideológico levado à prática, de sua concepção de vida e de sua a-

ção política.

Deve o movimento, fazer o máximo esforço no envio de seus

garinim, contingentes chalutzianos grandes, fara o fortaleciment do meshek
que é nossa base de luta e de ação, para o cumprimento de nossas ideias re

volucionárias.

2

Tem Bror Chail um papel importante a realizar dentro de Israel e da
Federação Kibutziana à qual se ligous
Como concentração da alió do novi-

mento, sua ação se dirige para a participação no processo de construção do
Estade e de Kibutz Hagaluiot c sua absorção, para a luta de classes ativa
e permanente, na criação dos elementos de luta e defesa da classe operária,
para a consecução do Estado Socialistas Dentro do Iehud Hakibutzim sua ação é dirigida no sentido de provocar, fazer cumprir ou realizar os ideais
revolucionários para os quais foi criado o kibutz, a participar ativamente

na luta da classe operária e a ser a vanguarda conbativa para a criação da
Sociedade Socialistas
A própria definição de Bror Chail como Kibutz Tnuatí, obriga-o a una
ação profunda e permanente no sentido de ser a exprossáo viva c rcalizadora, do pensamento político o idoológico do movimento, scu instrumento do
luta mais sório e rosponsavol e scu participador ativo na frente opomáriakibutziana, do qual somos uma reserva qualitativa, c, sem dúvida, valorosas

Ten o nosso Kibutz Tnuatí una tarefa bastante dificil, já por sua de

formas so
finição e caractoristicos, pois é criado num tempo em que algunas

c aconodação invade em
demonstraram falhas e a tendência do aburguesanento

áslos on
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a combatividade do kirelegar
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sem influênmar o movimento kibutziano, num grupo de vida comum stmente,
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cia política e atuação militante na vida do país e
que o divorciará da
homens),
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é preciso levar para
massa operária e da grande população, que
recebemos com satisfação o prodeias e convencer do acerto delas (poristo
Hitiashvut de centenas 08 0na
ção
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8
campo
cesso de volta para'o

perários citadinos)

Ra a seguir o Ca=
A certeza de nossas ideias, cuja segurança toda orça e crença que
a erer com
minho e autorizar nossos atos, leva-nos
de nosso Kibutz Tnuati e o cumprio movimento nos fomece, na existência

%
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eda em
 בa qual concordamos, com excessão do ponto
referento à Vaadat Hakesher e
BASE
j
1
: O kibutz Bror Chail , etapa realizadora
do movimento
em Israel é sua
parte integrante, baseado nos scus estatutos, seguindo seus principios 6 ó
E
4
y
diretriz o
ás suas instíncias suporiores e sendo seus chavorim
e
etivos do movimento, com os mesmos direitos e deveres»
DEVERES

O Kibutz Bror Chail:

¿e 1 .- Está submetido à disciplina do movimento, ligado às suas instâências e obedecendo às suas resoluções.
2 .-

k

Deve representar o movimento, quando esse não designar chaverim,

junto ás instáncias israelis e mundiais do movimento.
3 «< Deve realizar trabalho do movimento, nos setores que lhe compeE
em.

4 .-

e os
Deve manter em sua atividade cultural e mosdot o espírito

problemas do movimentos

DIREITOS

das instân-
 ך-. Deve receber com antecedência todas as informações
e discussões de
cias do movimento, tomindo parte na elaboração de temários

problemas do movimento.
de de2 .— É representado junto ao movimento, com direitos oficiais
legados, pelos seus shlichime
3 .-

de Israel e na 0Orienta o movimento nas questões específicas

4 .-

Recebe os chaverim do movimento que fazem alió.

rientação profissional de hachshará,

5 .- Tem o direito de exigir auxílio do movimento»
LIGAÇÃO MÚTUA
Os organismos de contacto mútuo serão:
além de sua função na
1 .— Vaadat Hatnuá: é o orgão do kibutz que,

8 %k, tem o papel de trazer o movimento
vida ideológica e política do meshel
e com
e representando com o seu trabalho
,
tnuatí
k
meshe
como
ndo-o
mante
le,
em Israel.
os seus chaverim o movimento
gá Artzit,
orgáo especial dentro da Hanha
2 .- Vaadat Hakesher: um
do mefora dele a vida e os problemas
e
ento
movim
no
gar
divul
á
que dever
do meshek no movimentos
im
shlich
pelos
tado
orien
shek, e
Artzit é
t Hakesher dentro da Hanhagá
Observação: A criação da Vaada
segunda instância
praticamente O estabelecimento de uma
idades que se
dora do movimentos As final
tra=
já existente, que é a centradiza
na
te dentro das tarofas de
her, estáo naturalmen
“EA para a Vaadat Hakes
akot (chinuch damente de suas diferentestmachl
balho da Hanhagá e especifica
0 Chail; itonu - divulgando o que
Bror
de
do
do
ica
nif
sig
O
nto
mas
gersis proime;
ble
evendo ao movica
chalutziut - orientação quanto aos pro

Fo que signif

hek)
o para a vida de mos
fissionais e O prepar

UTZ

DO

-

Cpmo meshek tnuatí é$ preciso levar2 ao
\
nto do movimento, O que 6 6 00-

conhecime

mo se comporta o meshek em relação a di-

denversos problemas e aspectos de vida

tro do kibutze

Se não, poderemos mani-

UTO, tomos que fazê-lo
todos os problemas do ESTAT
festar-nos em relação a
ד
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+
pontos
a orientação
Dinos, emPO que determinam toda
do Kibutz, que em
uto
estat
o
ra
integ
na
a,
a

quanto a alguns

do kibutz.

Ee

No enalgumas partes pode
tanto especificado e prosaico.
tanto, é preciso que o  בum
emita opinião, sobre
e
e
fest
mani
des
Ea
o
normas que orientam

inas
2 €, orientagao os seus futuros cont
.
gentes chalutzianos » na vida
de realização,
Cuidadoso foi
considerado como um
TA do Estatuto, que é
chalutzianas
dos mais o
aplioê-las srael, amalgamando as experiências

ROado
país.

colonisatório no
em seus acertos, ao nosso ponto

nã se m
são nao
ussao
Deve a discus
dos detalhes, mas da a
₪
a sora em torno amplos e mestres dos.
preciação geral e da
mais
emas
Pp
estatutos.

s,
as da elaboragao dos estatuto

ampla e detalhada, exclue

si de apresentação e situa
₪
o sobre êle, e serve por
planagá
dos mesmos,
dentro da vida coletiva em Bror Chail.,
Ss ño

4-1
I -

ars

DEFINIÇÃO E FINALIDADE
;
TNUATI

DO

KIBUTZ

1- .DEFÍNICAO
ba
O Meshek Tnuatí é o constituido com
j
tui sua expressão kibutziana, E
consti
êle
e
ento
movim
do
rim
chave
nog
se
política e ideológica
considera o kibutz como O
a) Pi n)a.1ib.d aldzez a movimento
centro de criação da
zagao;
coloni
de
e
gao
produ
de
seu centro económico
do homem e da
social
célula
a;
judaic
a
ultur
classe operária e da agric
sociedade socialistas
b) Meios:

ria para a criação
instrumento da classe operá
s;

iot.
do Estado e do Kibutz Hagalu

classe
E o instrumento da luta de

criação da nova cultu
classe operária e para a
instrumento de defesa da
o Socialistas

ção do Estado em Estad
ra nacional, para a transforma

2-"

CONSTITUIÇÃO

amente de cha
O meshek é composto basic

z ttaluiot, o meshek
dendo %s necessidades de Kibut
z
verim do movimentos aten
5 neste caso tem o kibut
ento
movim
ao
cem
en
pert
receberá outros que nao
ento»
movim
do
o
spírit
8
de orientá-los no

a obrigação

3-

CARATER ESPECIAL

a de outro,
O meshek tnuatí se diferenci

o o

e kibutzianos
de identico status político
verim do movimento;
a ha ghshamá dos cha
;
concentra
porque
ológico do movimento
ide
o
ent
sam
é a expressao do pen
inam compromissos

c)

É

porque
com
por seus laços políticos

o movimento,

que determ

especiais € recíprocos
DO KIBUTZ E DO MOVIMENTO
DEVERES RECIPR Ocos
4- DIREITOS E
açao ao mesheks
movimento em rel
há
a) Direitos do
com seus cha=
lemas relacionados
3 dos proble
gao
olu
res
)».
2
dar
r
1
cor
ina
hek deve con
1 ,- determ
a no meshek3 (o mes
verim até a entrad

2

AS

==
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2+=
A

exigir o auxílio
:
do mesh
:
7
k
shek deve fornecer est ek para as suas atividades; o me
exicio oh
.
e auxílio,
averim do meshek para
5
9
funçoes
no movimento
1
s funSoes
representativas e ativi
:
>
E deve
benta
esvod era
idades .em geral;: o meshek

4 ,=

exigir o cump Timento das suas funções de movimento;
o meshek
deve realiz
2 Es em Suas atividades culturais e em suas instituições,

estudos e discussões sobre temas específicos ao mo-

vimento.

b) Deveres do movimento em 20180
50 0
11.%-

2 .3

.-

4 .-

5 «0(

6 .—

7

.-

Orientar os seus chaveri.
m para o meshek; o meshek deve 28062
568-108.
Auxili
liar ao meshek em todos os campos; o meshek deve
exig
i ir
este auxílio,
Orientar os seus chaverim do ponto de vista profissional
,

de

acordo com as instruções do meshek; o meshek deve orientar o

movimento neste sentido.
Considerar em todas as suas decisões e em suas inst
ituições,

a  כinstruçoes do. meshek;

par das instâncias

o meshek deve ק101%28-

“tiperiores do movimento.

O meshek é completamente independente em seus problemas inN

ternos,

Vaadat Hatnuí: a ligação entre o meshek e o movimento nos
campos básicos de chinuch, ideologia e política, é realizada
naturalmente por intermédio da Hanhagá Elioná e a Vaadat Hat
nuá tem por função fo necer informações e participar nas ati
vidades de chalutziut e hachshará (inclue a publicação de uma brochura em português, dentro das atividades da Hanhagá E
lioná),
;
O meshek tem por. obrigação dispor de pelo menos 25 dias de

trabalho por mês, conforme solicitação do movimento,

Observação:

.

"status oficial" referido no ponto anterior parece substitui> o presente ponto, de direitos e deveres recíprocos.

Como o recebemos separadamente e sem indicação, incluimos
as duas partes para melhor orientação dos chaverim.
II

-

RECEBIMENTO

DOS

CHAVERIM

1) O meshek recebe chaverim oriundos do movimento e também os

que a êle não pertenceram, gegundo o ponto 2 da parte 1 (Introdução).

ki
2) Os chaverim do movimento são automaticamente membros do
terminada a
butz, três meses após a sua entrada no mesmo (depois de

hachshará em meshek vatik, conforme decisoes do movimento).

pelas se3) Chaverim que não pertenceram ao movimento passam
guintes fases:
Esa- Temporário (Zmani)s à meses, por decisão da maskirut do meshek.
e para
meshek
do
estatuto
o
com
io
temporár
o
a
te periodo não obrig
sidur avocom suas instituições (inclusive machsan), com excegao do

dio.

O meshek fornece roupas de trabalho.

b- Candidato (Muamad):

9 meses; por decisao da Assofá Klalit; com to-

com exceção de votar e ser elei
dos os direitos e deveres 68 "028762"
nona com o mínimo estatelede
moveis
€
roupa
top. O meshek fornece
o MORAN

cido pelo "Ichud Hakvu”s
e do candidato,

Vohakibutzin".

Está no direito

de
pedir o prolongamento do periodo

"muamadutd.

Page 36

4) Olé
,
chadash: é considerado todo aquele que se encontra no
)
país menos de
um ano, Tem o direit
rei o de receber doiis periodo
s de meio=»>
1
dia por
semana, para estudo de ivrit.

III
1

-

אמט

>

(antiguidade)
+

E

os 1 E 5 fornece o precisó para satisfazer úsdas as neces

:

dem

as

do chaver (moradia, moveis, ete.), segundo o princípio

e antiguidade e considerando o seu estado de saúde,

DO ros,
amília é considerad
antigo
2( 4 antiguidade na famíli
a pelo mais
1
:

3) Critério de "76568":

a) Hitiashvut kibutziana: um ponto

y
por ano.
b) Hachshará tnuatit: meio ponto

pr anos
4) O vetek é contado desde o primeiro dia de muamadut no me=

8
shek.

5) O vetek é atribuido aos garinim, pelo dia de chegada do
e:
primeiro grupo do mesmo, e é igual para todos os seus membros «
i
6) A ordem de preferência dentro do mesmo garin é estabelec

da por sorteios.

»
E 7) Todo o chaver que se vé obrigado a ficar no movimento
ncia de neoessi
por dociéão de suas instâncias superiores, como consequê
receber o vetek idades do movimento ou da hachshará, tem o direito de
gual ao garin ao quul pertence.
CHUFSHOT

UNES

1) Aliá:

5 dias.

2) Chofesh Shnati:
3) Casamento:

lho.

(sáidas do meshek)

8 dias.

5 dias.

4) Visita de pais de Chutz Learetzs
à familia,
Bilhete para a viagem, para

5) 60116:

3 dias»

Eretz:
6) Visita de pais que moram em

7 dias sómente para O ta

um dia cada dois meses,

sómente ao filhos

TARPAIVIM
1) 2118:
176

(quotas)

s de hachshará)
(para o choferh. aliã e os 6 mese

.
2) Anual: 12 libras
libras.
ros
liv
do
3) Mifal
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4)
Visit 2 a pais,
0
j
no paizt
j
asamento:

bilhete de passagem para o casal.

10 libras, para o casal.

6( até 3 ae - 2 libras; de 3 a
5 anos : 3 libras; de 5 a 7 anos SE .
É
e 7 a 10 anos libras; de 10 a 1
anos - 6 libras; de 14 
ו
a 18 anos — 8 libras,
,
/
דל

MPAES

>=

1) O recebi

A-

 כevada

em

E
:
io,
meshelk é um2 princíp
m no
de chaveri
:
de pais
mento ide
2
5
5
consideração a sua situação,

Eles serão orientados;

.
1
1
elos meios
mais convenientes, no sentido de sua adaptação ao meshek.
.
E
1
:
é conside
o E ( הmoradia): durante o periodo de um ano (que
a fornecer habi
meshek
o
e
mete-s
compro
ência)
experi
a
 וRe po médio
(um bom tzrif). No final deste periodo, os pais tem
S
o

direito

a
) prioridade 82₪ 9₪ o 1
adias
1

defnitivas
%1ב

(cons trução

de

 וyj

que existam no kibutz ou que estão para ser construidas.

3) Alimentação:

aos pais serão fornecidas todas as suas necessi

dades básicas, conforme normas estabelecidas no meshek (machsan klali, 5
chadar haochel, etc. ), de acordo com o seu estado de saude, e levando em

No caso de auséncia

consideração as exigências religiosas específicas.

de condigoes adequadas,
nha separada.

será possibilitad

aos pais religiosos,

a cozi—

y

o taktzivsé identico

B-

4) Taksiv e Havraa (quota e recuperação):

0-

5) O regime de trabalho recai para todos os pais.

ao dos chaverim do meshek. Havrafide acordo com as posshbilidades e de a
cordo com o seu estilo de saude, receberão os pais havraá cada dois anosa

Pai:

Mãe:

até 50 anos )

dia completo

até 45 anos J

Paiz
anos ))
1
-,59'a
. ן60
ande

0 de trabalho
6 horas

]

E

.

Pai acima de 60 anos
de trabalho
Ge acima de 59 anor | 4 horas
4

y

AE

.
.
condições de trabalho,
O 'meshek precisa criar para os pais

3

as

seu estado de saude.
mais comodas possiveis, de acordo com o
o de conservar consigo tudo
direir
O
tem
a- os pais
Do
6) Haveres:
eram e é de seu deve r evitar,

na medida do possivel, proble-

o que troux
musr igualdade e educação das crianças.
mas relacionados com a Che
meshek, .eriar
p- é o dever recíproco dos pais e do
ias (no caso específico
ecomom
suas
de
exto
laçam
entre
o
condições para
E inadmissivel a vida no ki
6 e rendimento),
quando os pais possuem 0608
deles,
fora
butz com investimentos
em tem por 0meshakim ou em outros lugar
7) Os filhos em ou: ros
pais.
dos
enção
manut
de
ão participar nas des. esas

brigaç

os problemas atinentes

ocupar-se-à de todos
8) A vaadat hahor2:
se sempre a esta comissaos
“igirà.
em
dev
Os pais
aos pais.

s de
em orientar e organizar os pai

imento dev
) O kibutz e om) r
a ki
adaptação rápida dentro dos ramos da vid
SU.
a
es
-lh
tar
ili
modo a fac
butziana.
como chaverim do me
O à .vroito de 8serem rocebidos
143 Os pais tem

shek»

e
0

ORGANIZAÇÃO

DA

ASSEPA
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KLALIT

1)
Preci
.
discussão . meta o tempo limitado da, Assefá Klalit, para a

depende o rl)  יפלוtoda a coletivid
ade e de cujas soluções
Mart deve Pd o econômico, cultural
e educacional do meshek.
A

discussão na Asseff

ne em suas maos todas as questões que estão a exigir

gência e tornar = assificá-las segundo o seu conteudo e a ordem de ur
Pelomenos 24 horas antes da Assefá Klalit. Toda qquestão n Vas gi
exige discussão especial na Assefá,

₪  וes exige solução e decisão da Assefá, deve antes
compet
mpetente, e as propostas deverao
ão vir
vi

para a Assefá em nome atzã
Vaadá
eל

ines
5

a

3 1

ça chaver tem o direito de apresentar à
Assefá qualquer

a cave esclarecê-lo e garantir o levantamento
da questão

a ordemdo dia da Assefá, o mais tardar, duas semanas após
o levantamento
da questao pelo chaver.

no E preciso tornar públicas as decisões da Assefá
Klalit, em
forma de ."alon', "'ioman hamaskirut",
eto,

5) As decisões da Assefá são tomadas por maioria simples
.

6) E permitido transferir para a Assefá Klalit,

quer pohto da Ordem do Dia,

seguinte qual-

quando isto é exigido por 10 chaverim,

transferência é feita mesmo no caso da maioria se opôr
a ela.

4

Isto acom-

tece também no caso do número de votos pela transfer
ência ser menor que 1
10 mas constituir a maioria,
Qualquer assunto sômente poderá ser transfe

rido por uma só vez,

ל

o Considerando a preocupação de se cuidar do caracter da Asse-

fá Klalit, como o orgão superior do mesheks considerando a necessidade de
88 resguardar a integridade da disciplina do coletivo,

coloca-se fora do

meshek todo o chaver que se recusa a obedecer às decisões da Assefá Kla-

lit.
A Vaadat Hachevrá deverá esclarecer se o não cumprimento da: decisao
por parte do chaver, resulta de sua má vontade e é feito como ação preme-

ditada, ou, ao contrário, se resulta da impossibilidade pessoal e das con
dições objetivas exteriores, A Vaadá deverá trazer as suas conclusões &
Assefá Klalit;
se esta chegar a conclusão que no caso existiram os dois
últimos fatores (ou fatores parecidos), deverá libertar o chaver do cume
primento das decisões da Assefá Klalit anterior.

8) Para garantir mais estabilidade e firmeza às decisões da As-

sefá Klalit, é preciso que qualquer apelação contra as decisoes da mesma,
sômente poderão ser consideradas se forem apresentados argumentos novos,
ainda não levantados.
Esta apelação será apreciada primeiramente pela

Moatzá, que decidirá sobre a sua razão de ser ou não ser. No caso de uma
decisão negativa por parte da Moatzá, o chaver tem o direito de apresen-

tar a apelação à Assefá Klalit,

Afim de aceitar a apelação, torna-se ne-

cessária uma maioria de dois terços,

9) Todo o chaver pode ser eleito para qualquer vaadá, e mesmo

para o merakez da vaadá,

sem se levar em consideraçao o seu trabalho ou o

tafkid que o chaver exerce ou exerceu.

Um chaver nao será eleito para

mais de duas vaado: e para o merakez de mais de uma.

O merakez Hameshek

e o Maskir Pnim não serão eleitos para qualquer vaadá, considerando-se

delas.
que por suas funções participam da maioria

"q
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1) ) Os ''meraksei
ksei Haanafim" (centralizadores dos diversos
de trabalho) serão eleitos
pelos trabal hadores de cada anaf,

ramos

11) omerakez Hameshek, Maskir Pnim e Guisbar náo seráo elei ה2
vez consecutiva, sem o seu consentimento,
12 ) Da Ohaver
a
y
o
não ficará fora do meshek mais do que dois anos
E
o
consecutivos e em funçãao
.
ps 74
que impossibilitem a sua participaçao na vida do
9
ו
E SO
.) que se opõe
8 & sua eleição
3 para qualquer função
8 ou

a ou fora dele, tem o direito de exigir da assefá transção; mesmo sem qualquer argumentação. A transferência do
mesmo assunto sômente é possivel uma única vez.
É

OR
1
nar o meshek, deve avisar pe
monos e O chaver que está para abando
maskirut cabe tomar as mediA
dias,
30
de
dência
antece
áriasma em
caso de desobediência desta regulamentação.
das necessári
Direção da Assefá Klalit:
7
1)
O dirigente da Assefá tem o direito de cortar a palavra a
qualyuer chaver, se o mesmo se desviar do assunto em discussão «

ne) O chaver nao receberá a palavra para falar sobre o mesmo
assunto, mais de duas vezes,

3) O dirigente da Assefá tem o direito de restringirra lista
:ּ
de inscritos parafalar sobre um determinado assunto se, segundo a sua 0
pinião, a discussão não trouzer nenhuma novidade sobre o assunto, Neste
caso, dever-se-á iniciar a votação para a tomada de decisões. Se houver
oposição a isto,

4)

o assunto terá decidido por votação simples.

A participação na Assefá é obrigação de todo o chaver.
VELL

1) Plebiscito:

-

ORGÃOS

PERMANENTES

realiza-se em assuntos de princípio e em ca-

sos especiais.

26 Klalit:(Absembleia Geral)

Trata semañalmente 80-

Moatzá (Conselho).
bre os assuntos apresentados pela
Secretaria restrita (maskirut met
aos:
Executiv
Orgãos
3)

e maskir chutz»

zumtzemet ): 3 membros: o maskir pnim, merakez hameshek
e urgentes»
tratar de asuuntos correntes
Funções:
b- Moatzá (conselho):

13 membros:

chinuch, tnuá, chevrá e saude,
maskir, merakez hameshok, maskir chutz,
três chasadran haavodá, merakez haknyiot, e mais

tarbut, guarda-livros,

verim dos anafim do mesheka
assuntos apresentados pelas
tratar e decidir sobre todos os
Funções:
meshek, Reune-se semanalmen
do
tos
assun
os
vaadot e em geral sobre todos

barde,
te todas as sextas-feiras &
Vaadot (comissões): as

:
Vasdá Mesbkit (comissão econômica)

.
s os merakgei haanafim
merakez hameshek ce todo

1-

lhp):

Vaadat Haavodá (comissão de traba-

se substituirao alternamerakez hameshek e 4 sadranei haavodá (que

damente),

.

,

ER ו-0
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tes):

3 chaverim,

dora):

40

0-

Vaadat Chinuchs

d-

Vaadat Orchim (comissão de visitan

5 chaverim.

3-

Vaadat machané (comissão trbaniza-

f> Vaadat chevrá (comissão de chevrá):
5 chave
6
rim: maskir pnim » merakez haavo
d
briut, membro da vaadát horim
e וו ורי
ק
Funções internas:

centralização

i

ikun
shot especiais e auxilio
de 5 e
in

Funções

gerais:

ו

.

2

ai

problemas de chevrá, problemas pessoais, shituf e igual-

goes entre os diversos organismos e os chaverim e dos chaves—

rim en tre si,
1 moradia
j
בר
E
- das chufshot, havraé e
e mobiliamento,
organização
viagens,

deh
:
₪( Vaadat Tarbut: 5 chaverim: merakezs
guisbar, merakez messibot e de circulos de estudo, merakez de conferênci-

as e prelegoes, teatro e cinema, biblioteca e "mifal hassefer".
h) Vaadá Tnuatit e Política: 5 chaverim.
Funções: problemas do movimento, orgãos do movimento, indicação de chaveram para funções e para representação, publicações do movimento, orientaçao profissional,

organização do snif de partido,

conferências políticas

e discussões, participações nas moasdot e atividades políticas (maabarot,
demonstrações, etc.)

i) Vaadat Klitá (absorção): 3 chaverim,
Funções: recebimento de novos chaverim e o seu entrosamento na vida da
chevrá e no trabalho, problemas de mmradia e de mobiliamento, esclareci=
mento idevlógico sobre a vida no kibutz, recomendação para o recebimento
de candidatos,

j) Vaadat horim (pais): 3 chaverim,
recebimento de pais, moradia e mobiliamento, trabalho, -saude,
Funções:
chevrã, informações aos diversos orgãos do meshek,
k) Vaadat briut (saude):
mais dois chaverim,

sapatos):
Funções:

enfermeiro e

1) Vaadat halbasha vehanaalá (roupas e

3 chaverim.

reservas, compras, inspecção sobre a norma em relação a presene

tes, fichário individual e geral,

1 JE

INTRODUÇÃO:

-

PROPRIEDADE E NIVEL DE VIDA

nossa
esta parte dos estatutos & fundamental para a

problemas sociais que exis
vida em comum; é baseada na análise dos sérios
no uso da "proprieda
aldade
desigu
da
ado
result
como
,
tem na vida do kibutz
chegamos a conclusao
e
tempo
pa
há
preocu
ma
nos
proble
Este
sh).
(rechu
de!
de um ambiente mais
0
38
a
para
básica
que a sua solução é uma condição

por isto machsan "b!! para os
saudavel na vida de um meshek novo. Propomos
os quartos e uso
chaverim e machsan a! para as crianças; norma fixa para

 ענ231
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geral dos objetos que
entre nós RAR eride esta norma,

Isto está sendo executado

Todo o patrimô
é proprie
ênio que se encontra em poder dos chaverim
dade do meshek,

1) Hanha,
:
mum (meshutar), à Vehalbasha (ruupas e sapatos)t

o machsan é geral e co

a- em poder do chaver a norma estabe
r fora desta norma será concentrado no machsan geral.
todas as roupas
b- Machsan Yeladi
5
E
P
O
ול
a
6 concentrados
das crian
anças sao comuns e sao
no machsan geral.

160188.

0

1

q

que fo

Norma para o quaito:

c-

Es

,

RRema única para todos os quartos.
p

add

será ostabe

O que setiver fóre disto,

no machsan geral à disposição da vaadát hachevrá.

seira e caneta tinteiro,

para o chaver:

d-

Norma

e-

Objetos comuns:

relogio pul
is
Ee

1- % disposição da vaadat tarbut:
todas as vitrolas, discos e instrumen
tos de músicas
4 vaadat hatarbut deve estabelecer as normas para O u

so destes objetos (circulos de estudo, professores, messibot, etc.)

2- à disposição da vaadat hachevrá: fogareiro eletrico, ferros eletri- |
cos, despertadores, máquinas de escrever, malas, mochilas, cadeiras
de descanço, garrafas térmicas, e todos os demais objetos. que a vaadat chevrá julgar necessários e que não estão enquadrados na norma es
tabelecida.
poder
3- máquinas fotográficas: todas as máquinas fotográficas ficam em

de uma comissão especial (3 membros).

E

poder dos chaverim ficarão:

f- Livros: a biblioteca é geral; em
os livros adquiridos pelo Pmifal hassefer";

livros de interesse especial para o chaver,

segundo arranjo com o bibliotecário.

g-

Presentes:

os presentes que o cha

ão da vaadat haver recebe ser-lhe-ão fornecidos sdmente com a autorizaç
traz consigo de
chevrá; isto se refere também acezobjetos que 0 chaver
€ depositos ficam em poder
shlichuiot ou chufshot prolongados. 10282088
do kibutz»
h- Em caso de abandono do kibutz por
parte do chaver,

que o chaver deverá le
a vaadat hachevrá estabelecerá o

var consigo, como sua propriedade.
rir,

com o dinheiro de suas quotas,

i-

O chaver tem o direito de 80001-

a norma
objetos que nao ultrapassam

estabelecida.

pe

גא

וNO
2

-
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REGULAMENTO DA
4
+
ESTADIA

Em base ao visto anteriormente e queren

OS GARINIM BRASILEIROS

do codificar as diversas normas estabão

EM MESHEK VATIK

01088 para a vida dos garinim em hach -

A
0

Shará num meshek vatik, do Ichud Hakvu-

tzot vehakibutzim, resolvemos incluir no
temário deste kinus, a proposta elabora
em Bror Chail e enviada para o movimen-

E

odi Ra 0 regulamento parte duma
definição das

necessidaEmm nes sa à aprovação e exigência
dum periodo de hach —

lados o dur atik,

para todo gerin recém vindo,

estabelecendo suas

riot
agao, as relações com o meshek vatik, com Bror Chail
e
 מaprovação deste regulamento pelo Kinus Artzi en em imedi
ata execução e

aplicando-se ao nosso garin (4º), óra
em hach

\

I

a

- INTRODUÇÃO

O

Entende-se por hachshará dos garinim do movimento em
Israel, o seu período de permanência como
grupo, num kibutz vatik, com
as Seguintes finalidados:
1

.-

Receber uma hachshará profissional suficiente
para ingres
Sar na vida do mishkí de Bror Chail com um grau de
prepa
ro condizente com as necessidades o condições do país.
Conseguir,

por meio da participação na vida do meshek, —

por meios de aulas o cursos, atingir um nível satisfitório
no conhecimento do ivrit.
Entrosar-se na vida, nos costumes e na cultura 1828015, por meio da participação direta na vida kivutziana, conferências, estudo e um apreendizado conveniente de canções
e danças populares.

RE

DURAÇÃO

4 hachshará durará 6 mêses e meio, sendo cinco e meio de
trabalhos no meshek e um para o curso de ivritz outros -

cursos, fixados em combinação vrlvia, serao incluidos no

período de hashará.

Se o garin vier em grupos a hachshará constará do período
médio de seis méses e meios.

O início da hachshará será contado a partir do número de
dias antes da entrada do garin no meshek, correspondense

& metade de seu chofesh aliá fixado pelo estatuto do Ki-

butz.

Logo de sua chegada em Israol, o garin dirigir-se-á ao —
Fibntz Bro» Chail, onde se procederá a coletivisagao e —
01: 00 da norma de roupas para o período de sua —

hachsrará. Após o seu chofesh aliá, cuja metade estará
a cargo de Bror Chail, o garin se dirigirá ao meshek de
hachshará, com transporte nro Cove fornecido.
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III

-

RELAÇÕES COM O MESHSK VATIK

PARTE GERAL

E condições detalhadas de hachshará sorão
às antes do início desta, por meio de um fixaacôrdo

mútuo entre a mazkirut do meshek, a mazki
rut do
garin e um elemento de ligaçã
o (Mekasher),,onvia
do ppr Bror Ghail,
2

Durante a hachshará » 0s problemas do garin se
—
rao
tratados pelo meshek, pelo mazkir do garin,

com a participação e ajuda do
vekasher,

Os problemas de trabalho serão resolvidos entre o
Sadran avodá do meshek, de acôrdo com o presente -

regulamento.

DIREITOS

2

=

a) Trabalho

EN

1

Os chaverim do garin deveráo ser introduzidos nos
anafim determinados pela mazkirut do garin.
Não terá o meshek o direito de deslocar os chave -

rim do garin dos seus anafim, a não ser com a con2

1

2

2

cordância do sadran avodá do garin.

O trabalho dos chaverim do garin em shabatot será

fixado pelo seu sadran avodá.

O garin receberá do meshek os meios para O aper -

foigoamento teórico-cientifico Cos chaverim em seus
anafim, por meio de hartzaot e cursos epeciais.

b) In fan 6

nessa
4

O garin receberá em cada mes, para seus assuntos in

ternos e atividades do movimento, o total correspon
dente a meio dia por més por chaver,
O garin terá o direito de receber o número necessá
rio de dias para os trabalhos em seu machsan bega-

din ( depósito de roupas).

O garin receberá o número de dias necessários para
desembaraçar a sua bagagem.
o) At à wi dade

0 10 ג

O garin receberá dois meios dias por semana para es
tudo do ivrit e atividades culturais.
10

O meshek fornecerá ao garin um madrich, que deverá
ser o elemento intermediário entre o gazin e o me=
do —
shek, dar artzaot sôbre os problemas do pofs,

kibutz, eto.

a

153

1
q
4
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i

2

 ה62600062  עסSemana seis horas de aulas de ivrit,

des ses Pelos ilei limud (dias de estudo), com o número
Professores de
Rec

:

acordo com os niveis do conhecimento.
5

a o garin um professor de danças e um de canções,

q

es darao aulas pelo menon uma vez por
semana cada,
E garin receberá regularmente
hartzaot sobre conhecimens

o do país, problemas políticos, etc,

- garin receberá um dia em cada
dois meses para ida a

ror Chail (iumei iun), contando o tempo de viagem por

conta do meshek,

d) Chu feno

No correr da hachshará o garin receberá do meshek
trés
dias para

um $iul devendo o meshek fornecer
a condução

No fim da hachshará o garin receberá do meshek chofes
h
igual & metade do chofesh shnatí do kibutz.
e)Gerais

O meshek pagará ao garin 3 libras por mês por chaver
co
mo taktziv individual.
Os chaverim do garin terão todos os direitoá dos
chaverim do meshek no que concerne as
a) recebimento de moradia e moveis suficientes, devendo
isto estar preparado antes do início da hachshar
á, e

sendo separados os quartos, para casais, e, e soltei

ros em cada peça,

b))recebimento de haspaká ktaná, roupa de trabalho 6
shabat, alimentação, lavagem de roupa e conserto de
calçado,
o Assistência médica e dentária.”
d) Participação nas atividades culturais e festivas do
meshek,

18 -,

deveRes

ה
4
E
EO
:
2
O
Récebimento
de Passagens
para Viagêns com refêrência à
'
tzatájuimeíi lun, e consulta médica.

11 ,-

Todos os chaverim deverão trabalhar no meshek diariamen
te no horário integral de trabalho do meshek.

2 .-

Participar quando solicitados nas realizações culturais
do meshek, em concordância com o garin.

3

Dat ao meshek a porcentagem de 12% de seus chaverim pa-

ra trabalho em sheirutim e tipul ieladim nao fixo.

 עgarin só poderá trocar seus chaverim de anaf com 8
concordância do sadran avodá do meshek,

-cursos
Todos os chaverim do garin deverão passar por um curso de

ivrit organizado pela Sochnut com a duração de um mês, em

um ou dois grupos, segundo acorãc prévio com o meshek,
O mushek pagará metade do custo total do curso,

restante ficar a cargo de Bror Chail.

devendo o

Page 45

2

5

1 > chaverim do garin passar por seminérios ideo—_
EE iba profissionais,

a serem fixados em reuniao

bios
0 garin, Ichud eo meshek, fora de um sóminário
no de 2 a 3 dias, no fim da hachshará.
0
garin poderá envi/ ar, por conta do mesh
ek, 3 chaverim pa
Ta O curs
o de Beit Berl.

Y__-—

RELAÇÕES

2

COM

BROR

CHAIL

Deverá ser mandado de Bror Chail um chaver que será o me-

k:
1
E
ne
do garin,
que o orientará
em todos os seus proble>
Não deverá haver mais de 2 mekashrim,

sendo que o primei—

ro deverá estar no meshek pelo menos um mês. após a chegada do 2% grupo.

6

O Mekasher deverá atuar ao lado da maskirut,

esclarecendo

e simplificando o seu trabalho, atuar no sentido de fixar

a Chevrá.

4

E

8

z

-

Deverá estar todo o seu tempo à disposiçao do garin, nao
trabalhando sinao no máximo em periodos.”

Nos Imei Iunim,Bror Chail deverá designar um chaver para

acompanhar o garin e introduzi+lo no contacto com o kibutz,
etc,

O meshek Bror Chail fornecerá no fim da hachshará um elemento para seminário ideológico de 2 a 3 dias.
VI_

-

RELAÇÕES

COM

O

MOVIMENTO

Estão os garinim submetidos á disciplina do movimento, 11gados és suas instâncias e obedecendo ás suas resoluções.
Devem informar á Hanagá Artzit, através da Vaadat Hatnuá
- amplamente sôbre sua situação, desenvolvimento e problemas, durante o periodo de permanência em meshek vatik.

Nos demais assuntos, devem seguir as normas estabelecidas
no Estatuto de Brpr Chail.

Ñ
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Os resultados obtidos com a experiên

ה

cia que esto ano fizemos, distribuin

CHALUTZIANA

E

do os chaverim do garin aliá pelos
snifim do movimento, para trabalhos
de shlichut específica, faz:nos propor que se estabeleça como norma est
!
te hábito, Cada garin, al
s dias antes de sua aliá, deverá realizar
ma shlkihut chalutziana o s os snifim, visando:
1- Internam ente: גa) dar maior
1
conteudo chalutziano aos snifim, proporcio
na o contacto vivo com os chaverim de 18028-

כ.
b) e o significado da aliá aos chaverim do movimen*

\

ce) auxiliar o snif em todos os seus setores de trabalho.

2- Externamente: a) agitar o ishuv em torno de sua aliã, atravez de artigos,

conferências,

etCs.s

0 promover festivais de despedida em todas as cidades.
c)

GARINIM

propagar o nome do movimento e de Bror Chail,

Deve este Kinus, considorando as infor
mações prestadas pela Hanhagá Artzit,em
seu informe, resolver sobre a época

68 8136 do 5º garin, Considerando os
critérios até agora utilizados, para tal, propomos o mês de maio, como O
da aliá, devendo o garin fazâ-lo ram grupo único. A época de shlichut
chalutziana para o garin seria abril,
Deve o Kinus resolver sobre a orientação de meshek para o 5º garin,
dú-isto é, sua ligação com um kibutz em Eretz Isracl. Não temos a menor

vida que o 52 garin, bem como os fujuros garinim do movimento,

devem ori-

em Isr-51-entar-se para Bror Chail, que 8. o nosso centro de realização
a expressão legítima do pensamento do movimento,

No entanto,

este kinus

 *לסרחיostan
deve manifestar-se sômente quento ao garin em alií
do já o demais implicito,
tendo a Hanhagá
E nossa opinião, que imediatamente após o Kinus,
formar-se o 6º garin-hachsha
Artzit já orientado os snifim neste sentido,
estabelecidas. 22000008 que
rá, obedecendo às mesmas normas 0 condições
às necessidades do movimentos o
entre o garin, em dois grupos, atendendo
o segundo, o grosso do ga1º grupo, menor em número, ainda cm dezembro;
rin,

o
imediatamente após as machanot

a ad

Os.

FINANÇAS

47

IMTRODUCAO

Pela primeira vez apresenta o movimento

o tema de finangas, de u'a maneira sepa
rada das Dm futuras (do qual 6

5
8
ead

virto imanente)

e que,

para maior essãa

oraimente pelo relator, E isto não é das
E cos tonver E para nós; mas, muibo mais que a sua dificul

DO icim,

a situação e Re e aos chaverim responsaveis pelo movimento

ar as  בria stente, afim de que, em conjur+to.
esclarvçar.: autuamente,

procuremos en

AA
O

- pro

o

giu em 1 /7 a cifra de 0r.$239.276,30,

ema que este kinus terá de resolver,

O grande

€ nao só como passar

a uma imediata liquidação deste deficit, mas ainda encontrar a estabilida

de financeira necessária para possibilitar um trabalho normal.

E está ob

vio de que a solução do problema não está“em contar as saidas, mas sim en
contrar os meios que possibilitem um aumento nas entradas.

Muitas pesso+

as de fora do movimento, inclusive chaverim mais próximos do Poalei Sion,

Pioneiras e amigos, querem encontrar a razao do deficit e da instabilidade

econômica na edainistração financeira do movimento. Esta forma facil de
encarar o problema, está completamente errada e quem se der ao trabalho
de examinar cuidadosamente as milhares de parcelas que uma a uma foram

É claro Que a administração não foi, nem é;
gastas, poderá constatá-lo,
nem será perfeita. De qualquer forma, erros em gastos se.'ê que foram cometidos, explicam nada mais, que em uma infiu. porcentagem, O deficit ₪0tal.
O problema verdadeiro é, tanbém facilmente constatável, é que o mocon
vimento para desenvolver: +ogularmente o seu trabalho tem saidas fixas,

tadas e não modificáveis, enquanto que as entradas (prevista

3:

No periodo que passou teve a Hanhagi “Puzli
siveis) são em número menor,
devido 3 situagao financeira, além
trabalho,
seu
no
impecilhos
inumeros
chaverim a estarem num continuo e
seus
de
alguns
obrigar
que
de que teve
além de retardar o momento da
que
o,
movimentaçã
do
e
desgastant
4
E
:
.
- trabalho
o
contrários
ao
algum,
proveito
solução, nao tem direto

seu vencimentoentre
Cerca de 80% di deficit de Cr.$239.276,30 tem
esAs novas possitilidades de movimentagao

julho e agosto do corrente.
tão esgotadas.

ceira bem como o regulamento
Passamos a examinar à organização finan
iciânton propostasde
insvf
as
algum
a,
da Cuisberut Artrit, e, em seguid
 סוסsoluções,
solução. Toda a maté-- princi, מפר+0 aqua lo ה סנ
mo trabalho

do kinus e um serisci
devem merecer especial atenção por parte
ntação da comiss ao financeira.

de compleme

ב

mas. cat COR do relatório do Kinus Artzi, é precaris
 וhrteis o da A a e do movimento. 0 deficit

ORGANIZAÇÃO
FINANCEIR:
ORGANIZAÇÃO
FINANCEIRA

Deve-se proceder a uma 2001880 60 regu

REGULAME

lamento de Cuisbarut Artzit já apresen

REGULAMENTO

tado aos delegados das moatzot dos sui

GUISBARUT £RTZTD

|.

fim, para correção de falhas notadas.

Cremos no entanto que de uma forma fun,

damental a organização financeira, que

tem sua Fase no regulamento da Guisbaestá corretas

Artzit,

Ter+se—a de

rut
devido
assar,
s
9 E Eos que o problema financeiro atingiu, a um contro
86020 a
;

 ברשeconômica

a

a

q reta da Guisbarut Artzit da Hanhagá Artzit,
dos snifim e do Kibutz Hachshará Ein Dorot:

.

3
é
a
aum?
bem 09
da Guisgarut Artzit na integra;
8
2 eleger para
ki
mo as Arópostes do mir
este
deverá
Outrossim,
kinus
este
cagao.
im,
um Guisbar Arto:
Seguem abiiixo

o periodo entrante

visa uma regulamentação da

trodução”

neoira do movimento,

quer na-

sional como oralmente, estatrelecendo
os direitos e as obrigações mútuas e a
origem e nomenclatura das somas dife-

“entes, permivindo entradas e saidas
ais constantes para os snifim e as im
revistas, para a Cuisbarut Artzit,

Tancionamento - A Guisbarus Artzit da Hanhagá Artzit
vontará de 3 chaverim.
eleito por um kinus ou moatz4,

2- Um dos chaverim será o sou merakez;

sendo

8 dois outros chaverim nomeados pela

Hanhagá Artzit.

ao recebi
2- Cumpre ao merakez proceder
ntar as propostas
«prese
.
Artzit
»rut
Guist
da
mento e pagamento das contas
kibvutz, instáncias ¡ul
ovo CM OS gnifim
para orçamentos, entrar em con?

as el geral»
e em Eretz, a respeiio uv finanç
ira
4 À Guisbarut hrizit será a prime
s no paf. anceiros. sejam OS mencionado
emas
probl
os
todos
para
instância
ual 5»
todos
ragrafo quatro, seja outros ement
E. À Guisbarut Artzit está para
/
d rtzite
agá
Hanh
à
ada
o 07
os efeitos, subordin
= A Guisbarut Artait deves cobrir na
centra”? o
etividados
as
nanciaz
3
Artzit;
Ariz=t7s E
gamento normal da Hanhogá
das vividas (da Guisbarut
rosponsabiliza-se
cionais; proceder ao pagamento
='A בע פוה סבגה
gastos,
gômente no que se refere à
ao api

ou aqueles
,

que tenham aj72vaç
+

A

mento anual
08 aprovados pelo seu orça
“tes
l., sede
j- Fazem parte do orgamento amua

à sede; secr3 taria a
e ço gratificações sobre
oes

inistrativas shlichuts publica

>- Nas chamadas

rea

à

"Shlichuiot longas",

a

ais gas
como todos
che bem
5
ETReventu
.
:
Cães”
65- shelia
s ilitem a sua
pagará a viagem d]
421%
possib
que
o
is
pessoa
omas
0 rem
pro
er
a
cor
olv
et
Arz
res
2
.,
4
0
s
a
4
etc
ara
par
 סגnção,
ute
je ento, man
tog necessários
erentes E. alojam

9

E

ahlichut.
7

ia

As despesas refra
mir Y

pe

.

+
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por conta do snif

1
ou shituf em que o sheliach estiver trabalhando,
papos Nas chamadas "shlichuiot curtas! (al
guns dias e para trabalhos
3
4
específico
ב
2
rem por conta da Gnisbarut Artait
. 05) todos omjgantosp Han DESA

gos para as suas publicací

2
:
1
סי
kimussim;
veidotz peguishot; Boba to movimento, tais como: moatzot3

e outras atividades

nal

E

Assim ABRA,

ג

.

avodás machanot centrais; machanot seminário;

eventuais,

sem cobrar nenhuma quota especial ou adi

O, 98 diversos setores financiiros do movimento não tem

responsabilidade financeira por estas ati
1

1

im

.

a

Mes

13»-A Guisbarut
Artzit
fixará
preços
de
reç
1xa
o
1
Fora

O seu paga-

o o er (individuais) para as atividades acima.

as suas e de sua familia, Chadas possibilidades fi
cio is
verim
de shituf sômente pagaz quinto estes sheilonim quando puderem receo dinheiro para este fim espcífico de sua familia, e não o receberiam
ber
de outra forma,
הר
שר

Artzit on quando necessário, da Hanhagã art
aumentem o deficit.
2154 O mercakez ãa Quisbarut Artzit pode-

rá contudo contrair dívidas por sua única e próp ria iniciativa, desde que
se destinem a morimentação (pagarento de dívidas ) e não aumentem o defic:*;
da Guisbarut Artzit,

mento do mencionado ante-acionais e centrais e pacramese as seguintes ens3 moes chaver; quotas anu-

riormente ou seja: orçamento  כ שכת8,

gamento das dívidas (da Guisbarut Artzit?,

tradas da Guisbazut Artzit: vento de publi
ais dos snifim; eventual dinhei:x que se 2
judaicas locais ou centrais; tal: ivim de Er

vas financeiras (da Guisbarut A:

vzit),

de instâncias sionistas e

emproendimento ou iniciasi

pagos pelos snifim bem como ki

17 Se

nte bage mensal! tecfim —
butz, trimestralmente, o mass cl:ver, na
2,00; solelim — 3,00; bonim — 4,20; maapi
-maghsbimim — 5.00.
185 0 5
chaver será pago também pelo
shituf e garinim hachshará dos s::'fim, bem como por qualquer outras kupob
meshutefet que possa haver em qu “q
do, para a Guisbarut Artzit,

e vi cesversas

20- 01
anual de cada snif, bem como a fcrma e êpos

de movimento fixará a quota
agamento total ov parcial.

to pagamento não se der à

21- No cas

acordo com o provisto pelo kinvs,
executar por intermédio àº Tarha,
dos sheilonim antes de uma realize:

arut Artzii exigir o fazer

amento integral ou parcial

sonas

ou na

dos com a Guisbarut Artzit e Han! agã Ar
ao os snifim logo após o Kinus ce

BOLUÇOES
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0040
a realização de um trabalho fina

senjunta feita
nalidado hécuca É
a
E
B
RE
5

chda gua
no-Kinus do Poalei Sion Eita

o

À

11- A Guisbarut Artzit poderá fixar pre-

Ícag0es, no sentido de cobrir despesas das referidas»
12—- A Cuisbarut Artzit financiará as ati
vidades centrais ou naciona;
ym 3
4
1
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Funcionará a Vaada t Hanoar local,
em conformidade com o resolvido no
II Kinus Artzi do Poalei
Sion Hitachdut
contacto com nosso movime nto e seu auxiliar mais
direto - no sentido de au
xílio permanente no seu
de sua existência,

E

ו
des envolvi1 mento e possibi
litar as condiçõ
jbili
15es normais

A) Const
ituic
a
À)Con
stitu
ição:

O para isso haver contacto
mútuo.

2 do Poaleij Sion, 2 das Pioneiras, 2 do Grupo
Sirkin (onde houver), 2 do Ichud.
OBSERVAÇÃO: Deve-se enviar à comissão da juven
tude do Poalei Sion Hitachdut (Comitê Central),

k

a relaçao nominal dos constituintes da Vaadá,

como também avisar das modificações eventuais

Funcio namentos:

A
,

indios
1 es
Uma vea por semana no inicio,
devendo depois
tabelecer+se definitivamente o modo de funciona

1aּ

7
08
וכוaoא

B)

Surgidas na constituição. Devem portanto, os
representantes serem fixos e permanentes (de la
do a lado), afim de permitir um trabalho sisto=
mábico e proficuo.

mento.

Tarefas:

a- planificar as utividades conjuntas de carájer
amplo,

b- informar-se sobre o movimento,
c- zelar e auxiliar as finanças do movimento.

OBSERVAÇÃO:

A comissão fâncionará por entendi-

mento entre seus membros, não havendo direito a
veto, nam resolução de maiorias.
)2 Também deve-se planificar uma ação de austeridade nos snifim (Tze
na),

seja nos gastos das guisbaruiot bem como nos gastos pessoais dos cha-

te

verim (chaverim do shituf e fora deles); seja quais forem os resultados fi
nanceiros da tzena nos gastos dos chaverim, ela representa uma orientação
educativa que deve ser seguida, E inaceitavel que na situação financeira
tão dificil como esta que o movimento passa os chaverim fes.zem gastos além
daqueles essencialmente necessários. E os resultados financeiros poderão
ser bem maiores do que a primeira vista possa parecer.

3) Devem os snifim planificar ampla camparha de "Amigos do Ichud! o
organizadamente tentar transformar esta instituição numa fonte normel de
entradas para o movimento, visando duas finalidades: a) a financeira pro-

priamente ditas b) atingir o máximo de indivituos no ishuv e truncformálos em simpatizantes:do movimento.

com o Co
A) Deverá também a Hanhagá Artzit por-se em contacto direto
ão da Piomite Central do Poalei Sion Hitachdut, bem como com a Organizaç
Hanoar
neira Judia, no sentido de, afora o trabalho normal que as Vaadat
necessária. Afora isto,
desenvolverao, encontrar as soluções de premencia
da Faadat Hatnuá em Bror Chail
o problema deve ser levado ao conhecimento

bem como Hanhagá Elioná.

ou quase totalidade dos chave
5) E proposta também que a totalidade
o ne Se uma cam
durante
realizem
garin
4º
do
aliá
rim do 2º grupo
e Curiti-

Alegre, Belo Ho
panha financeira em São Paulo, Rio, Pombo

financeiros.
ba, que pode dar amplos resultados
ta
apresenta inconvenientes seríssimos,

muitos

Esta proposta ap

deles da Hanhagê Artzit,

|

Estes chaverim,

$
o
e diretamento ligados
até
dos a ela, ocuparam

5 ç des centrais,
o posi
. movi1 mento
agora no

407 ל

nte

ntação
na responsabilidade e na orie

8

/
a

%

שפח
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dos trabalhos do mov
ime
com a nova Hanhagá Arb nto 9 devem antes de sua aliá trabalhar em conjunto
zit a
trabalhos no movimento
Ser eleita, bem como findar inúmeros de seus
brasi leiro.
Apesar disto, ê
iniã
1
 רההchaverim do
opiniao da Hanhagá Artzit que pelo menos uma parte
a Citada campanha em Agos
to.
CANPANHA DE

BROR CHAIL
E.

A Campanha até o presente se desenvolveu sd

mente em São Paulo. Os resultados até agora
atingidos estão muito longe de alcançar a me
panha de carater financeiro que asa
q no
o
e
.
5
0811282
seio
do A
Ishuv, depende
quasi-

que exelusivamente dos ativistas que a ela se dedicam,
e

E decisivo
אב
:
E
mais
do que a jJustificacáo da ¿lor sica

d

y

,

t
3isto é a ponto
6

gar que a Campanha para Bror Chail
as qo india ו
fôrço conseguiria dispd
receber a A
Possue uma finalidade due, chi Eras
Micanente em se
impatia e o apoio do ishuv; o problema consiste
.
Fa e dispôr de um número de colaboradores bastante grande e de —
il o as 8100 Isto até o momento não foi conseguido.» A comissão da Campa —
 דror Chail é muito Peaquena em número e os sous elementos de mais

des
taque não dispoé de suficiente tempo livre pera a realizaçã
o dêste trebalho,
Deve-se acrescentar a isto o fato de que com a aproximação da realizaçã
o da
Magbit, os trabalhos tiveram que ser interrompidos no p
iro estágio, Está
fora de qualquer dúvida de que esta Campanha devo continvar aqui em São Pau-
lo, bem como deve ser iniciada em outros pontos do ishuv brasileir
o, como Rio

de Janeiro, Porto Alegre, Curitíbe e cventualmento Bolo Horizonte. O reinício

e o início da Campanha devem ser subordinados a data da terminação da Magbit
nos respectivos lugares(outubro). O principal empenho 80070 ser dirigido n sa
tido da formagáo dos comités. A base dos mosmos devo cons; ++1> ossencialmento

nos país de chaverim de Bror Chaii,

do Kibutz Hachshará U Ein Do

rot,do Poalci Sion Hitachdut, Páonciras, e Liga Pró 182801 0020128. 00283060 =

rando-sc de que esta Campanha náo ostá un condições de atingir em carater ge:
ral como soe acontecer por exemplo con a Magbit, devo cla ser orientada para

o Círeulo de pais de chaverim dc Bror Ghail, da Hachshará, do movimento, cha-
verin do "bavegung'! ce os circulso do naiores contribuintes da Magbit dos di -

versos pontos ondo a campanha sc devorá doscnvolver. A participação do chave-

rim do movimento

entanto,

E

no trabalho direto do anagariações, não é aconselhável; no

o movimento deverá participar, na medida das possibilidades,na cam-

panha na parte tecnico-administrativa, bom como, deverá desenvolver um largo

5

.

trabalho de esclarecimento en tôdas as suas shchavoi sôbre a importância da

nesma, a sua ligação com o movimento, etc. Este trabalho de esclarocimento,tem
grande importência cducativa pera o movimento, bom echo, concorrerá para a receptabilidade da campanha na rua judáica.

|

Para que os trabalhos possan so dosenvolvor com sucesso, e, para EA
shlichim de
cho num ritmo rápido, toma-se necessário quo ul ou dois chavorin, enli
Bror Chail, tomem e si o encargo de dedicar erondc darémide 7-0 tenpo é eompa-

A

rha. Este chaver ou chaverim, dever-so-Zo constituir cm contralisadores 0 in pulsionadores da campanha, incluindo-se eventualmente entre suas Yunções, detor-

ninador trabalhos de angariação, em conjunto, com membros do conité. Deve sor
a conpanha coordenada em conjunto con a Honegóá Artzit do movinento, que dove
ser o organismo orientador.

Devemos empenhar-nos profund רו

Chail: a) a gronde importancia do

mento economico de Bror Chail;
*)
É
: antes
. do movimento,
iment
s sir

|

) sucuaso da Canmpoaha pró Bror

Y

sta companha para o dosenvolvido se ativisar um circulo
e de longo A aleane
em trabal!
Cl
ERRpraticos
ETE

עס
sação reais bam ficios pera o movimento
a
aticamente adviráo desta etiviso
autom
E
sta
campanha
pare
os
chanichin
do
novimenה
ס
ה

geral; 2) a importância o oportunidade 00 sen ir um contacto mais ostroito,
a terã
i
s 60 20880 meshek cm rotz»
lcia
88
prob
016
E
7
ento dos
a
conhecim
o
tomarão
o,

1.
|
:
.
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FUTURAS ATIVIDADES DO MOVIMENTO

INTRODUÇÃO
0
bo

Enbora o tonpo do existência do Ichud Ha-

noar Hachalutzi, que 06018 entro o Últi-

חי

,

 שה2 e o presento, seja .
ps
curto para estabelecemos os delincanen-

Fin = 6 próximo poriddo, podemos, no entanto, em base 3 816 6 8
Res es bro! alho realizado pclosmovimentos Dror o Gordônia na época €
e
erior à Unificação, estabelccer as orientações precisas e diroce de trabalho as quais devem nos nortear para o próximo poriodo de ativi
5

a

Certo e, guehouve solução do contimuidado c um processo contínuo o não
interronpido da ação e forma dos movimentos entorioros ao prosentos Assim,

com mais segurança, podoramos estabelecer os marcos a atingir no período prôu

ximo e delinhcar algunas dricnitações fundamontais,

Devemos evitar estabelecer grandes planos de trabalho ou resoluções mui
to emplas, quo nos parecorão inportantos' por sou volune, nas quo praticanento
serão enviávcis c do cumprimento dificil, O resmo, so dá om relação aos snifim, quo devem concentrar-se en tomo das dirotrizos básicas, ovitando ao náximo as atividades marginais, que desconcentram e irrogularizan os planos os=
tabclecidos.

,A futura Hanagá Artzit dove ter a máxima liberdade do ação, para, den —

tro da orientação imposta pelo Kinus, fazor cumprir, orientar o cxigir do novimento a realizeção dos planos c nomas do trabalho, que julgar nais impor -

Orientação nos detalhes c realizações cn cxcessos, sômonte atarão
tantes.
as nãos dos chavorin, tirando-lhcs a mobilidado necossária,

una
Deveros cstabelecor orientações gerais para cada sotor, assim como
dos»
ordem de importância,  וdeixando à Hanagá Artzit os detalhes dasativida

DIRETRIZES CENTRAIS

Estaboloccrenos aqui do mancira sucinta,

que dovorá scr ampliada pcla exposição o

ral do relator, as diretrizos centrais
que dovorão orientar o movimento no prêplanos do atividades.
os
c
ação
de
ma
progra
o
ximo poríodo,

A- PROSELITISMO

Ficou dononstrada a justoza da rosolução
da Voidá do Unificação que determinou a

concentração de todos 08 esforços no
co
vot maiores. Alén donunonto nunéri
shicha
as
para
trabalho de proselitismo
foi foito na intonsidaitismo
proscl
O
quo
cn
que teve o movimento no snifim
continuiuéncia, maiores porspectivas de
de dovida, existe agora, on consoq
s do movimenpadrõe
altos
dos
dentro
,
locais
dado o sucessñáo das dirigóncias
shichavot menoros
de oxpansão o trabalho con as
to, maiores possibilidados
o trabalho de ma
para
apto
to
ialmen
potenc
(devido ao novo contingente pumano
ental,von 80 6
fundan
áncia
inport
con
mas
,
drichut): além do quo, por último
otimista, con
agora
nto,
movime
do
to
no ospíri
fotuando uma completa ronovagáo
4%

fiante e decidido.

a contenas do jonossas idoias, foi levado
Nosso nono, e através dolo108 problema
. Uma parte dolos
o
d
povo
sou
s
de
ו

8
us. antes indi1 feroyntos
j
Y:
a grupos do ostudos quo
no novimonto, havendo aind
ו

e
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funcionan latoraln

demento, os . con os quais resta ainda trabalhar oxtensa e profun

porante o ishuv, nad scio. Nossa ação tevo un gório valor político
0 osclarccondo-o, plantando fundo, mosmo quando
não colhenos de imediato.
Não nos ilu

,

conquisPorên, com a atto-satisfação , das₪ prinoiras
ל
ו
tas. Na 
e, O maior resultado foi
ג
termos começado o de-
ora mais
monstrado á nos mosmos a *

vemiad

por

ado, a necossidado o a grando possábilidade dos
te trabalho, quo un produt
io om todos os sni-
fime Poristo c por sou pa rcal suficionto ou satisfatór
gá ao Kinus o בוט O significado político, prop0é a Hanha
esta tarcfa cono a central para o periodo on-
tranto.
Rajo ב ו conprecndonos c dofininos a inportância política do
ria concionto e di

 ד8

ES idado,

Tinc de nosso carater vanguardoiro - de mino-

irigonto - oxprossão de força o vitalidade do grupo nacional

de suas necossidados históricas.

O não identificar-se con os into-

o imediatos, estaboloce nossa diferença 0 o nosso papel no ishuv, do com-

ato que cada vez mais cabe o rosta a nós travar, ondo a ação do prosclitismo

do ampla envergadura, que atingo as nassas, juvenis ou não, c lové-as às nossas opiniões c conteudos, valoros c caminhos, é clemnento primário. Tontanos A
tingir directamente para nós os elementos mais sensivois o nolhorcs, desportan=

»

do o mantendo vivo na conciência da juvontudc o do povo a sua condição e o sou
problema,

_Por outro lado, a docisiva necessidade para o movimento de aumento e re-

novação de suas camadas mais velhas, necossidade ce importângia constatadas na

Voidá, nentén-s0.

É vordado que a gravidado c urgóncia do tal modida para os

três enifim maiores do movimento foi noste periodo, melhor ou pior, ultrapassa

da: contudo sômente uma sórin ccnsolidação c empliação do conscguido podorão
garantir um descnvolvimento maduro, quantitativo o qualitativo dentro da modi-

de de nossa responsabilidado poranto nós mesmos, porante o movimento o poranto
nossa nissão.
A grando cxporiência adquirida nostos últimos noses, à par da corteza
confortadora que nos dou dapostivida rocoptividado oxistonto on amplos círcu-

los, nos ensinou tarbém a cxatidão do muitos mótodos adotados, assim como 6-

briga a revisão do outros, A forma dc ação mais cficiante demonstrou ser a
idoiast
da rua, direta, de jovem a joven, mostrando-lhes a vordade do nossas
cn muitos caos grupos do estudo como forma intormodiária, porta de entrada,
em outros foi des=
sos mostrou-so uma muito boa forma de organizar os novos c clubes juver
organismos
os
todos
on
ativizagáo
ampla,
Agitação
necessário,
a-

corno velorosa forma de
nis, mostrou-se não sômonto ótimo moio do contacto

positivas, senão imediatas,
presentação e prestígio extorno, con consequências
Kinus da Juventudo,
Juvenil,
Federação
da
através
trabalho
indiretas: contudo,
enormes, quo,
esforços
oxigir
denonstrou
Voidá,
de
oricntagóes
otc», que foram
cxtemas esto assunto
relações
(Em
dispor.
podemos
não
nas atuais condições,
cm nosso none mosmo, 00מdevorá ser mais cuidadosamente tratado). Trabalhar
pareco-nos, nas circuns,
grupos
e
duos
indivi
con
direta
centrando-so na ação
oy
corrot
mois
o
táncias presentes,
toda a o proselitismo
É prcciso ainda assinnlar, e con
o ser una
falta de da
de
0
so
fracas
do
não pode, sob o perigo
em que ser
espooiali%a 0%
grupos
do
ou
ncia
dirigê
da
atividode exclusiva
aaa UCa
ca
fundan
todo,
nto
levado vigorosamento ao movime

ad
constanto, eso qu
ar
lhos, cono tarefa o preocupação
nto, quo procisa propag
ּ
todo honon rovolucionário do movime

forma orgánica e
 כ08 ,2021iz 180or 2
sua idei
a 0 conà duzida
tid
sen
tia
a,
sen
nci
stâa
O
e con
procisoss
tos
fru
os
produzirá

uando for, , con intensidado
tã o, que
Somunto onsã

permanente e vital,
pela tnué, cono a tarofa

-

2
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Ao lado de proscliti

soren atingidos para o Eee proponos ao movinonto os seguintos naruos a

ו

xino poriudo;

B + ATEVIDAD

E . EDUCATIVA

ficiência oducativa,
o,
a

por vozos,

0
drichin, levan-nos à1 detemina y

chinuch, atividade idoológica e pro

As folhas céucativas no último poriodo,
que so roflotir, do nanoira séria nas

ostshicha
ichavot nenoros,
através da
grando
do
>
0
ran

» estagnação, aliadas ao não preparo do me:A
₪
תן
a

RO o do trabelno a uu dos mercos fundamontais do próximo
08 8001262108 10081
cals

E
E
do, protendendo cobrirr

ale

A

4)

1
ra

VAR
;
e
ה:
9
que s
a esta ativida
derau início
an,
so roalizar
quo

algónas insuficiências: o fornecor
uma beso
1
so teórica
1
o desenvolvii

prática e um auxílio paraE
po oducativo.

/

id
nadrichim no camiionto
ico dos no
idcológ
12

do Die  וo aprovoitar dos resultados dos soninários, apli
an

:

. as

ria do movimentos
C k

formulaçõesE do nossos congressos educati
la diadi
ativos na vida

ATIVIDADE

IDEOLÓGICA

vivo fundo e atingindo a todos.

Cuidado especial deve merecor, o ostudo
e aprofundanonto ideológico dos chaverin
do movinento, penetrando o pensénento
:

Devorá ser incrementado o estudo possosl o ampliado o geral, atravós
de conferências nd discussões, peulot preparadas, seninários locais
do carator idoológico, ctc., além de incontivo À leitura,
O perigo permanentemente oxistente, naqueles grupos de: individuos que

não cuidam de seu desenvolvimento ideológico e cultural, pode levar a criar
movimentos sem conteúdo, que vivem das frases e dos simples enunciados, sem
entrar na conceituação mais profunda das coisas, Já para um dirigente, 0 es-

tudo é uma tarefa militante, e um elemento básico na sua atividade de movimen
tos

as
Aliado e isto, deverá o Kinus autorizar a Hanhagá Artzit a estudar

1

baseado nos expepossibilidades da realização de um novo seminário central,
riêncies e resultados dos anos antoriorese

|
|

Deve o movimento no periodo entrente se
concentrar em sua ação educativa, na a=

₪

D -

PROLETARIZACAO

plicação, duma forma decidida e ativa,

.
da orientação profissional proleterizante

As resoluções da Voddá anterior

aplicado
m para resumir O nosso pensamento,
forem claras a respeito, e servira
a aquisição de uma profis-

é a profissionalização,

Não
do chaver dentro do tipo de vida que
são determinada, mas a auto-afirmagáo
do grupo nacional a que perogia proletária
ideol
sua
em
' לe
do
basea
,
levar
vai
imas
legít
o
essã
expr
tence, que vê no Kibutz sua
movimento em suas
ntação profissional do A
1
O perder-se de vista a orie
¿og
os, apesar de
ósit
ich
prop
+
O
s
eiso
conc
de
É
r-nos a uma diluição
shichavot, 1 pode leva
.
4
e
1

estabelecidos e definidos.
issional da ca-
e
2
4
3
2
óximo
periodo
ter
por marco a orientação prof
E
Deve. o "pr
p
sua base
de desenvolvimen
-80 £ onc ontrando-se
inici
RO
DA
;
:
ndo-s
inicia
oletarizento
devem
que
ta
õoria
dirig
do
s
quadro
e
ד
 וoo nas shichavot mais volhas

à todas as shichavot.

cm função da milisências
profissicnalizar-so, sem dotrimento para osto

|A

ו
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As experiências do movimento no próximo pe

riodo, cujos delineamentos básicos estabeO acima no ponto referente As direifim 4
a
2
:
rizos centrais, e a situação dos diversos
o Ea que no antorior, e a estudar

chut, sua constituigño o distribu. estabelecendo as finalidades da shli
determinado
e A fere ostender-so por um periodo de tempo
ar uma
 ו, 9 0 as circunstâncias, para poder desempenh
tarefa
]/ , תג באפנקוהa shlichuiot. de poucos dias significam apmmas uma rápida e
offices
p essão de se tor feito algo sem proveitos. Sómente shlichuiot

Pp

, Para sominários, machanot, otc., tem valor por puuco tempo»

\
b- Devemos estabelecer
gam ente o que se pretende atingir, sem
E cuidado
À
oairmos no erro da improvis ação, muitas vezes precipitadas pelas exigências dos
snifim.
c- Nos snifim maiores devomos manter um número maior de chavorim, se
possivel
um grupo, que,  וem conjunto.
ivi
1
1 formam uma equi:ds
De
dirigençial;
J
; com 8as dirigências
locais

d- Seriam as tarefas das shlichuiot nos snifim, om traços gerais: auxi
liar e participar no processo de expansão do movimento (proselitismo); orientar
o processo de profissionalização dos snifim;

eonsolidar a organização do Ichud

Hanoar Hachalutzi; nas diversas cidades, dando-lhe uma sólida estrutura intema
E |  ייde uma dirigência própria; orientação ideológica e orientação e-

סגו

8008812 que apresenta este periodo maiores dificuldades em relação ao

anterior. É verdade,
vador, que tercmos que
ampliamos o snif Porto
tre os snifim chamados

Não sômente atingimos novos pontos do país, Recife e Sal
manter permanentemente através de shlichuiot, como tambén
Alegre,'em tal modida quo com satisfagáo o incluimos engrandes.

Por outro lado, a experiência do periodo anterior leva-1nos a reafirmar a
necessidade de concentração de forças no Snif São Paulo, que em muito so viu
prejudicado com os vácuos deixados pelas constantes retiradas de chavorim (com
tarefas no Snif) para trabalhos c atividados nacionais,

A distribuição da shlichut dovorá obedecer ao critério que já anterior

de 8
mento estabelecemos, qual seja, a do envio e na medica das possibilidades,
suprir
quipes de chaverim para os sifim maiores e chaverim isoladamente pera
es necessidades de todos os menorosa
es:
As necessidades, em quantidade, são as seguint
im
chaver
2
:
Porto Alegre

1 chaver

Curitiba

:

Rio de Janeiro

+

2 chaverim (no mínimo)

Belo Horizonte

+

1 chaver

Recife

:

1 chaver

Salvador

s

1 chaver

8 chavorim

( no mínimo)

o má: ximo de chavorim da futura Hanhagá Artzit do
É nossa opinião de que
P elo menos nos próximos mesos, para consolidar
o,
Paul
Sáo
en
r
dos
vam ge concentra
hos Deixamos ao Kinus o estudo e a indicação

bal
melhor o novo grupo de tra

nomes.

SOCHNUT
7

Em nosso último congressc, a Veidá de Unificação, reafirmou o movimento a cren5

ga no grande valor que tem para as orga-

nizaçoes

juvenis,

os cursos da Sochnut

úehdo talvez o mais importante elo de Liso ontre o movimento
no Galut e

a realidade de Israel. Permite trazer de uma forma viua à iruá o espirito
e as conquistas que lá se desenvdlvem, Ba colocagáo do curso
está em seu
devido lugar, ainda mais nos dias que correm quunão a casa e a rua judaica
se ressentem tremondamente do afastamento de uma vida nacional,

quendo 86-

bre o movimento juvenil recai cada vez mais a pesada responsabilidade desuprimir esta falta, conduzindo a juventude e mesmo todo o ishuv ao sionis
mo e sua realização, através de seu trabalho e exemplo,
E
Desta nossa valorização 60 curso, como consequência natural e dire-

ta, estabelecemos uma sério de critórios para a escolha de candidatos, que

os deverá selecionar & altura de sua importância,

capazes de aproveitá-lo

profundamente e na sua valta atuar no movimento, transmitindo e influindo
como seus espíritos e inteloctos mchhor puderem, Não é qualquer individuo
que pode ou deve fazer tal curso, pois deve ter um provaro anterior. Por

não se tratar sômentc de aprender canções; dansas, decorações e um dvrit

corrente, mas mais que isso (que são elementos importantes), trata-se da-

quilo que o curso e a estadia em Israel podem dar ou mostrar ao madrichs

da realidade de Israel, realidade nova, realidads do trabalho e criação de
uma vida normal para nosso povo, onde se Torma uma cultura nova, carregada
por um novo homem, E sômente individuos já evoluicos;, ao mewcs a niveis

mínimos de capacidade, com critórios do análise, concopçees, valores pró-

prios poderão absorver com profundidade, perceber com inteligência e sénsi

bilidade a ponto de poderem, depois, trazer ao movimento o comunicar-lhos,
em uma medida que terá valido o seu envio; um conteudo israeli,
Poristo nossa escolha, obedece a critérios rigorosos?
ao madrich uma compreer
a) Maturidade mínima — que per:
do mundo e do nosso
problemas
dos
e
movimento
do
vida,
da
responsável
são

Povo.

-

ו

E

E

b) Capacidade de absorção e transmissão — pura

o.
lorisar sua ação dentro do moviment

ו

peraitibiva

ento — que. permita ao ma-ar
Preparo e conciência &€ movim
4
a
nto.
mi

c)
do movimento, e que saiba procura:
drich a análise dos fatos, sob o prisma Se
is

|
aquilo que o movimento necessitão

- por ser este o campo princid) Experiónoia  מס8
0 0/080
pal no quál se desanvolverá
A dos trsbalios
-halhos do
do movams
movimento
to.

o) Ser dispensavel
de candidatos capazes;
£) Constituição de um número mínimo
a
₪
trabalho, uma equ
«e
grupo
um
formar
que permita

Pago

A veracidade

/

participação de ie Pensamento está sobejamente demonstrada.
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A

trado e os trabalhos 0 הי

to, como na rua judaica 8 ados por óles após, tanto dentro do movimen
vez mais. Também 5 contr a tem sido de molde a comprová-lo cada
de ou
tras tnuot, onde em sua 50. 5 a quase desaparição dos madrichim
o,

caracteristic
que guando não abandonam Solha o rigor sempre foi o menos
perdem-se êrmpletamente em tarefas
pequenas, nunca Ed fileiras,
reafirmam ainda mais as essas
ישיו
.
5
Pelo expost
de
dE ohaverim - Ha posiçao do movimento, torna-se necessário o envio
que para o anterior deixamos de enviar. Deveremos em mo curso, uma vez
conjunto estuda1 r todas as possibilidades que se nos a=
resentam est
critérios, esta

1 ₪

e ano, e fazer o possivel, em base dos nossos

grupo que comece desde já a se preparar,

deverá ser mantido, e se
20888791
o ritmc que alcançou, no último perio
do nossa correspondências Deverão
/
ser enviadas, regularmente, as atas das reuniões da Hanhagá Artzit, infor—
mes sobre o movimento e o garin, carta de orientação geral o das mahhlakot.
Deverá, outrossim, aumentar a quantidade de informes por parte dos snifim,
até agora insuficientes e muito esparsos.

MASKIRUPE
SGAN MASKIRUT

b

Fichários:

a) Contactos:

Motivos de ordem política tornam cada vez mais pre-

mente a necessidade de um fichário de chaverim do
movimento. Deverá se incluir um mínimo de dados, quais sejam, nome, endereço, data de nascimento, kyutzá, shichvá, para não tornar trabalhosa sua
002290080. 08 snifim deverao constantemente informar as modificações em
geus quadros, as entrdêas e saídas de chaverim, mudança de kvutzot e shichavot.
O pagamento desta quota Ceverá ser regularizada por
o) Mass-chavers
parte dos snifim. Ea única tente de dinheiro que
sua secretarias
tem a Hanhagá Artzit para tornar regular o funcionamento de
feito às vésperas de
Deverá se evitar o acúmulo de quotas, e o pagamento
entradas normais e constantes
congressos. Ima secretaria funcionando exige
de dinheiro.

7

CHINUCH

1) Programas:

a nesessidado de progra-

mas por parte dos snifim,
o descontrole na sua administração, ₪
desperdício de forças mepregadas na

l atenção ao problema, Não
sua confecção, faz com qu e dediqueros especia
definiti
para elaborar cs programas
de snif

mais deve-se encarregar chuguim
de sichot exsempre às voltas comà gonfeeção
Vos, uma vez que estes estao
às necessidades específi—
atendam
que
ões
adaptaç
t,
tras, artzaot e messibo
entre o snif Sao PauO trabalho deve ger dia
cas da shichvá do snif.
de executá-lo, e evenlidades
possibi
maiores
tem
lo,e Rio de Janeiro, que
סו.
tualmente também o תא
publ icações diversas sobre proble
doverão ser feitas
porém, esta
b) publicações:
as Não se deve
,
£
:
mas 8 orientagao educativ
senit no
Artz
agê
Eanh
a
ntar
orie
as
2
icações, e apen
1
q
fe
4
belecer um plano de publ
א
preferivel a consen-

possibilidades.
5 He  בna medida das

Cremos

Pag.

tração da machlaká na el abor ”
ida na
entretanto, determinar ap
que dele tem o movimento.

dos programzs permanentes.
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Dever-se-a

icaçao de um sairon, devido ás necessidades

a
o ) Machanots
,
A exempl
s, deveráo
mplo dos anos anteriore
serrealizar ma
chanot Kaitz, de acordo com
O seguinte plano: Tzofim-Solelim: machanot 1e—cais em Sao Paulo, Ri o de Janeiro,
Tenés
:
Porto Alegre, Curitiva. 58202%2030002(כ
Salvador e Recife; Bonim: mechané central de todoá os snifim; Maapilim-

maghshimim: machané central

de todos es saifim,

A Hanhagá Artzit
de verá5
-

as machanot locais.

a)

A

“a.

E

e

:

:

um plano especial de shlichut para

Tem se ressentido o movimentc da

1

falta de um orgão que seja a sua ex

pressãc ideológica e política, que sirva wc
ccmo materãal permanente de consulta pa-

Rage chaverim do movimento, e via de trar
ssác de nossas ideias para O
a fu
ishuv em geral e para a juventude em particular, Propomos que 1
cionar a revista “DROR", que goza o p astígio de melhor revista ji enil de
Brasil, e uma das melhores do mundo.

b) Página semanal na Imprensa
1
Israeli + as
entre a Hanhagá Artzit e a direção do

os tramites es tabelecidos
+ iram a oria-

Torr a
Orr

1
lgatéria é gran
gao desta página,
cuja influência d
ra a propagaçap Gas ideias do movimento, Devemos +
es exigências que Gisso emaos snifim comprometer-se a cumprir as di
name
gran
ampl

<q
último
periodo, apesar de sua
para um bolotim informativo

1 5

+ +va na medida de

4
d) Material Ideológico: Deverá ai
וד
suas possibilidades, pre
gico que os snifim tiverem, assim como estudar

69 5621816

a

68 manter constan-

temente colunas suas na imprensa judaicas

cipalmente para as sahtchavo.
a em
reálizar uma ação concentrad
Deverá
ser fi
ls
b) Iom Bror Chai
para
do se lançara à rua

tz em Eretzo
el, em nome de nosso kibu
Hatnuá,

à Vaadat
ra, em contacto com

s

a plantação de um

pacam

nos

nossos herois

% tequel o movimento
L
Keren Kaiemet Leisr
poderes aa Hanhagá p

jp

KRANOT

1p

1

Cc) Leket Iediots Teve valor
publicação esparça- Propomos a sua
ideológico, e que sua publicação 8
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