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São Paulo; 22 de julho de 19535.

Às
Maskiruiot dos Snifim 8

Kibutz Hachshara Ein Dorot

Prezados chaverim;

Tem esta a finalidado de levar ao conhecimento dos sni-
fim, suas maskiruiot, assofot klaliot e delegados ao Il Linus Artzi, em -
traços gerais, do que tratara 9 kinus na parto geral do temario, uma vez quo

ésto, por mótivos tecnicos da Hanagá Artzit; sômonto ficará pronto dontro de |
Poucos dias. r ו

Nao tom gsto rosumo A proctonsño do sor mais que um simplos
esquoma (pois muitas anotações são tolograficgs), que sorvo para oriontagao
primária o ostudo próvio Na rorlidado, havera nolo falhas, o mosmo sorão in-

troduzidos modificagdos no tomario, dada a discussão pormenonto o a troea —

do idoias intonsas dos chavorinm de Hanaga Artzite

A maioria dos pontos loyantados no tomêrio, j 2 foram do -
a ou outra manoira abordados MAS discussõos do movimonto no fitimo 00210 =
1 O portehto torna-so mais fa2011 a comproonsão: dos mosmos, sua aprosonta -

8 80 268108000ssária,
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o o discussão 0 a tor:  

.- Tratara Osto ponto dos problonas ligados dirotamento a -

situação- gducativa do movimento o a aprociação idoologi-
ca nocossaria, apesar que, deveria ser tratado com mais

amplidão cinug chinuchi, precodido de um proparo con-
venientc: on seminario oducativo. Saimos,no entanto, de -
un periodo quo se caracterisou pelas Afifdos e alean -

cos políticos que colocaram o prosclitismo numa diretriz
2 básica, do movimento, o ja ostamos após 2 kinussimdo ehinuch, que de grande

importancia foram, mas cujas rosoluçõos acortadas, sorviram do ponto alto da

discussão intelectual, som quo fossom lovadas a pratica q aplicadas, mesmo —

em sou ambito mais rostrito, A concióncia do próximo poriodo quo so inicia |

o do qual o trabalho oducativo devo sor uma dirotriz básica (són sor únicade

faz com quo, lovantomos os pontos mais fundamontais nosto kinus do Ichud Ha=

noar Hachalutzi, o quo dovom sorvir do' ponto do apoio o oriontação, procuran

do lovar A prátice diária, o quo tão bom poudo o movimonto formular toorica-
monto no campo oducativo.

   

 

   

 

 

   

    

    

   

   

    
    

   

 

I. Pontos fundamontais

a) DEFINIGAO EDUCATIVA .- Nossa oducagño politica; -
suas finslidados | "8 principios básicos do 2
sa oduorção a a formulação idoológica; odueação na
cional o oducação EM 4%

b) FORMAS EDUCATIVAS .- As ¿formes nocossa¿rias para =
dar ao movimento um_cArñtor mais juvonil; nocossi-
dado do estabilização,

e) ESTROTURAS EDUCATIVAS - O valor 'orgatizadional na -
oducagños ,chug Evutaáy, Shi chvá, 00.  a) CENTRALIZAÇÃO EDUCATIVA .- A nocossidado da contra-
lizacao na atividados do chinuch o 4 unifornisação
dos programas o motodos do trabalho,  



II. -MARCOS

+

a) MILITANCIA - h nilitéíncia intogral nas shchavot meioros;

a militancia nas shchavot rionoros; condonação da ativiza

ção (son contoudo) ; militancia - consoquouncia da consci

oncia idoológica, também olomonto auxiliar na fixação do

hayerin,

b)PROLETARIZAÇÃO - Lovár aprática & dofinição do posição

toórica, nas divorsas schchavot do movimento, ospocifica-

monto nas maioros.

e) aTIVIDaDE IDEOLÓGICA — ampla o profunda ospocialmento nos

grupos maioros do movimontos.

ELEMENTOS EDUCATIVOS

a) Programms o Publivaçõos para madrehix

b) Uniformo

c) Tzofiut

à) Ivrit

o) Iom Bror Chail

£) Outros olomontos motodológieos

RELAÇÕES EXTERNAS ,= Esto ponto tra“bará dos divorsos problomas do atuação

oxtoror do movimento 6 sua posição ido ologica=politi

ca, fronto aos mosmos. Ocupa osto ponto lugar irpor-

tanto na, atuação do movimonto o A aprosontação aqui

do divorsos itons fara 603 quo o AUS, como os antorioros, traco o plano
do ação o a oriontação do movimonto o do sua Hanaga vrtzit no proximo po-

riodo. Alguns dos pontos aqui lovantado são a outros nocossitam do —

rovisão o ainda outros do uma dofinigáo clara + formal do que já 0 pon—
seamonto idoológico do movinmonto, para sor 1078808 8 aplicaçajo no dia a dia

o o ostabolecimonto do 22000880 8ático corrospondonto,

I.- Poaloi Sion Hitachdut

a) à sonstituição social o oconónica do Ishuv do Brasil, a nocos-
sidado do sua diforonciagáo politica; o sionismo 6 sua vordado

histórica; o movimonto sionista-sosialista dontro do Ishuv do

Brasil,
Dofinição sionista do Ishuv do Brasil; chalutzianismno o elias.

0 sionismo orgrnizado o suas tarofas.

O Ponloi Sion Hitachdut o suas tearofas dontro do Ishuv do Brapa

Nós.dontro do Ishuv do Brasil; nossa posigáo nosso acoitamonto
movironto do venguardr., por nocossidado o movimonto do massas

por. dofinição; unico movimonto juvonil do Ishuv a altura do suas

tarofas - oxprossño logitinn.

Nos o o Poaloi Sion Hitachdut; ação conjunta o trabalho conin;

O Grupo Sirkin o suas finalidados.
hs "Vaado Hanoar'! do Poaloi Sion o suas tarofas; nossas rolagõo

Movinontos o Fodoracao Juvonil

+ A .

Os movigontos juvonis no Brasil, manoira do sor o oxistoncia; -

inoxistoncia dos movimentos grandost cor oxecossao do nosso 0 0

Hashonor Hatzair; como os onenramos. 
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b) Os motivos quo lovaram a criação do6ii a rosponsabi-

lidado pormnto o sionismo; utilidado financoira; olononto adjutorio
do prosolitismo (para o movimento),

0) Posição proposta: dissolvor o conito coordonador. Motivos: impossibi-
lidado do fórza para ompatar nósto trabalho goral; inutilidade do orga
nisno; concoitunção nova do motodos do prosolitismo, 4 rosponsabilida-
do poranto o sionismo gantón-so: o moviménto como tal, na modida 888 -
Dossibilidados, tratara do incromonta-lo,

.- 07207 2008,AA

movimonto continuará trabalhando nas atividados do K,K, L,, incromon-
tando-as;

. , 8 AA - AO kinus dovora docidir sobre oxistoncia ou não do tal organismo, pois;

a) náo ecunpriu as finalidados para-o qual foi croado; b) foi desautori-

zado polo propio K.K.h,

Posição Poranto o Hashomor Hatzair

Somos obrigados a colocar osto ponto,por dois motivos; a) dove o
monto manifostar sue opinigo om rolagao eo H.H..do ponto do vista 100-

ológico;

hi atuação do H.H.-no Brasil o ropúdio a sua atuação

Promissas: a) o comunismo 6 roação; b) o comunismo o o sionismo sáo opo-

nontos; e) o Mapan' ( ospocialnmonto ontro o Hashomor) tom acontuandas ton-

dóncias comunistas.

ES / ל a EIA
Posiçao goral: combater osta tondoncia ó procurar conquistar ajuoles -

olomentos chalutzianos quo ainda possuo. -

O Hashomor Hatzair no Brasilf movimonto dosporsonalisado; sua atuação
indeconte ,dovo-so ro pudia-la.

E 9 idoo ES y os - 20a) idoologico- politico (atravos da Imprensa o outros moios do
do osclarecimonto); tático ( naó dar-lhes cobortura, não mantor rolaçõos
nao fazor atividados conjuntas).

SOCIALISMO NO BRASIL,

ni
Dove Gsto Kinus dofinir o quo lho” pornitiu a Voidá, quanto as “fórcas
sosialistas domoeratica*.no paals", .

. . : . . - £
Partido Bocialista Vrasiloiro, sua atuação no pais.

O Movimanto mundial'a) nosso movintanto mundial; a Hanaagá Elioná; tarofos

o rosponsabilidedos, b) Vaadat Tatnúá, comissão do movimonto om Bror —
Chail; suas rolaçõos com o movimento brasiloiro; tarofas o rosponsabili-

dados mutuas. c) Movimento sul — jmjoricano: paisos do atuação; nocossi-

dados, intorossos' comuns; nocossidado ou não do um organismo coordonador
ne /mórica Letinas

CHALUTZIUT Enfoixa osto toma alguns pontos básicos para oriontação do 110-

vimonto e espocialmonto nossa dofiniçao do Kibutz Tnuati o por

consoguinto, do ostatuto quo sorvo ao Moshok "Bror Chail", alón

or nossa posição sóbro hachsharé om Moshok Vatik o a aprovação das. nor-
a rogom, O Movimonto discutiu o ostudou por divorsas vozos, osppeia”-
sous quadros dirigontos, o papol importanto do Kibutz-Tnuati, sua do-

actoristicos, noxúas do conduta, tos, lovando-opara a totalidad
pa Mechane hvoda, ostabolocondo assim as condigoos para a anrova

e y ei y” 
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uma realidado tacita.ção factual, aquilo quo já 6

1.- Kibutz Tnuati
,> AIN , ae a un |

a) Dofinição, É o constituido com baso nos chgvori? do movimonto 0 0

sua oxprossao kibutziana, politica 008.
. . A . - 1 Es . ד -b) Finalidades: Contro econombeo do produgao e colonizacao; para a

criação da classe obrcira o agricultura hobraica; cólula social do
תסמסמ 0 68 sociodado socialistas

Moios: instrunonto da luta da 018880 02020218 para erinção do Esta-
do o Kibutz Galiot; da luta do classo; do defosa da classo oporaria;

da erdação do uma cultura macional nova; de valoros culturais da so-

cicado nova o do transformação do ostado num Estado Socialista,
ciConstituição: basicamonto de chavorim do movimento ; atondondo as ne-

cossidados do Kibutz Galidot sorão rocobidos outros quo não porton-
com ao movimento, devendo o Kibutz orienta-los no ospirito do movi=

monto

d) Caractoristico ospocial: diforoncia-so dos outros moshakim: a) por-

que concontra a Hagshanê dos chavorim do movimento; b) porquo 9 o
portador do ponsamonto idoológico do movimento; e) por sous contac-

tos policos com o movinonto, quo ostaboloco rolaçoos do diroitos o

dovores rutuos.
Consoquôncia do acima oxposto!: ostabolocimento do direitos o dovores
do movimento com rolação a Bror Chail'o doste com o movimonto,om to-

dos'os carpos do ponsamonto o da AÇÃO (proposta onviada do Bror Cha-

1)

Hachsharáom Moshok Vatik:

a) Bovomos ostabolocor as finslidados o duração da hachshará om Moshok
Vatik a fim de rogularizar osta otapa na vida dos Garinin.

b) A Hachahará om Moshok Vatik não isola os Garinin, e sim liga-os

Bror Chail quo tom obrigacdos ospogiais.
e) A rogulamontação dovo abrangor - a vida do Garin, suas rslagõos do -

a -

trabalho, sociais, osonomicas, profissionais, idooloógicas, otc.

EII.- Schlichut Chalutziana:sehlichutChalutziana ,
8( ds finalidados da schlúchut chalutziana nos snifin o no ishuy. v) aprimoira oxporioncia realize . 0( Proposta: Sehlichut chalutziana

para o 5º Garin o demais garinim do movimento, d) estudar propostas
do organização.

IV.- Garinim

a) O 5º Garin - partida on 1 1, ErUDO; sehlichut chalutziana em -
abril. b) 62 Garin - formagáo epóz o Kinus; ontrada - a) grupo nmonor

om Dozembro; b) Grupo maior imodiatamonto apos as machanot.

FINANÇAS ,- Toma muito importanto para o futuro do movimento, do cujas

soluçõos dopendem as atividades no proximo poriodo.Bovoromos

rovor & proposta aprosontada pola Hanage Artzit, quanto a
cstatutos da guisbarut Artzit, oncontrer soluções radicais

o ostabolocor a modida das possibilidados da atuação dos snifim. Alia=so age

ra um fetor quo 6 8 0228080 das V¿adot Hanóar com a finalidado máxina. do zo=
lar o auxiliar financoiramonto o movinonto»

l.- Estatutos da Guisbarut /rtzit:
,

a) indisponsabilidado do uma rogulanontação financoira do mnovinonto.

b) recoboram cs mjfin na data do 11 do abril, q anto projoto; com al=
gumas modificaçoos - sera aprosontado no tomario, -

Soluçoos! roSponsabilidado colotiva (tambén Pose
6 lanoar) polo doficit; austoridado nos snifin o Hanaga

anha financoira roalizada polo 22n grupo alia do 4º garin
to); instancias sionistas; outras roalizações.

,  



 

Contribuições dos snifin:
Dovo-so ostabolocor es quotas dos chavorin para o ano entrando o lixarquantias do Mass-Chavor.

Mnpanha do Bror-Chail:YadeBror-Chail

Significagño importancia.
Paraticipação do movimento
Rolaçõos untro o movimonto

PUTURAS ATIVIDADES DO MOVIMENT Aqui tretaromos das lirotrizos gerais
A basicas para o futuro poriodo o das

atividados divorsas das machlakot da

gerais do movimento,

Sue dr:iportância; valor politico; definiça
gicas.

PROLETARISAÇÃO - rodifinição o |
ATIVIDADE EEDUCATIVA- a atonção a] ( cla.ESTUDO IDEOLÓGICO - ineromon aa ג ₪ particular.

Mazkirut :

a) SALICHUT ando como baso S.Paulo que dovo sor o entro do
1 los chavorim da Hanag ו 800

shlichim para: Rio (2), Pôrto 4logro
EN500)), Bolo Eorisonte (1), Rocifo (195

b) SOCHNUT (1MACHON) No > do onvigr chavorinm para o próximo cur-
0215021085

6(8 tacto intonso com os snifim; fichéário do movi=
ato mass chavor e sua rogularisação.

Chinuch :

a) PROGRAMAS aver foi: Proposta: comissão: çao ituida 7 cha ver le SPaulob) PUBLICAÇÕES Sobre 1 3 ג;סיבסמ aga lucativa,

0) MACHANOT

avista "Dror
página sen ER 1 Dortuguos na "Impronsa Israelita”,

Manutoongño do "Lokot led
Outras publicaçõos idadd

IA4R HAGUIBORIM dove sor intonsificado,
IOM BROR CH4IL fixar o dia.

: <> “ , : - A,Aguardando opinioes dos snifin o informações sôbro as asso-וfot claliot o oloições las dologaçõos, ber como a quota do mass-chavor

2 E. Bariach
4

—

HiNaGÁ ARTZIT 


