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Kibutz Urim - aos Estados Unidos, Kibutz הס ב Africa do טל 

Kibutz Or Haner - à Argentina, Kibutz םוח 86% - ào Uruguai. 

saúda os movimentos nacionais do mundo e apela para o reexame de 

novos caminhos segundo as diferentas realidades de seus países , e 

para o incremento da atividade educativa visando a concretização 

pessoal dos objetivos do movimento. 

saúda todos os movimentos juvenis chalutzianos do mundo e os 

convida a unir-se na Tuta conjunta para o fortalecimento dos 

fatores realizadores do Movimento Sionista. 

saúda todos os estudantes que residem nas comunas de Jerusalém e 

deseja que, em breve, se unam à eles jovens estudantes de todo o 

mundo. 

saúda todos os grupos, em nosso movimento, em seu ano de Hachshara 

-da Franca, Inglaterra, Holanda, Hungria, Estados Unidos, Uruguai, 

Argentina, Brasil, Mexico, África do Sul, Austrália e Nova 

zelândia. 

cumprimenta Ezer Weizman por, sua eleição para Presidente da Nação 

e lhe deseja êxito em sua gestão. 

saúda o Governo nacional sob a Jiderança do Partido Trabalhista e 

hipoteca seu apoio a execução de uma política em conformidade com 

a ideologia do Habonim-Dror e do partido Trabalhista. 
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eAs Bases do Movimento e 

0 Movimento Juvenil Chalutziano Habonim-Dror apoia oO ideal 
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ionista socialista judaico que se baseia nos seguintes 

postulados: 

A existência e o fortalecimento do Estado de Israel como estado 

judeu com maioria judaica estavel. 

A negação da Diáspora, através da aliá a Israel, como única 

solução para os problemas do povo judeu. 

A formação de um homem humanista que almeja a uma sociedade 

progressista e igualitária, justa e democratica. 

3 construção de uma sociedade produtiva baseada no trabalho sem 

exploração. 

Paz e cooperação com todos os povos da região. 

O fomento de uma concepção renovadora do judaísmo segundo os 

ditames de nossa realidade contemporânea. 

Estas bases ideologicas comprometem Os membros do Movimento a 

realização pessoal da Alia Chalutziana cujo objetivo é: 

ajiá a um kibutz , independentemente de sua corrente de adesão, 

hem como o reconhecimento de outras empresas do Takam. 

A PAZ COM OS POVOS DA REGIÃO 

Apos 45 anos da Declaração do Estado de Israel e 15 anos da 

assinatura do Tratado de Paz com o Egito encontramo-nos 

abvsorvidos em lutas, interna e externa, pelo futuro do Estado de 

Israel como Estado judaico democrático. 

A obtenção de um tratado de paz abrangente com todos os estados 

árabes e de um acordo político com o povo palestino | deve ser O 

objetivo principal do Governo de Israel. 

x L 
“ 

O acordo de paz com os estados arabes e com O povo palestino 

 . , , -  Eו , -

basear-se-a no princípio da negociação territorial determinando 
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OS dois povos que residem em Eretz Israel, em duas entidade 
políticas Separadas e reconhece o direito de cada povo d 
determinar sua propria estrutura, 

A Assembleia insta o governo israelense a lutar pelo avanço + 
Processo de paz e a repudiar O terrorismo exercido por elementos 
empenhados em prejudica-lo, 

: A Assembleia está convencida de que prolongar a Ocupação dos 
territorios Por mais tempo afetara o povo de Israel, afastando-o 
das metas sionistas e da capacidade de manter um estado 
democrático que assegure plena igualdade de direitos a todos os 
seus Cidadãos, sem diferença de credo ou nacionalidade, 

A Assembléia deplora os graves fenômenos que propiciaram o 
desenvolvimento do movimento fundamentalista muçulmano , que põe 
em perigo a paz na regiao e no mundo. 

4 Assembléia repudia os movimentos Nneo-facistas no mundo e adverte 
contra o Fessurgimento de manifestações anti-semitas e racistas, 
incluindo O racismo em Israel, 

A Assembleia Se pronuncia Contra toda violação de direitos humanos 

.- na região, 

A Assembleia devlora a expulsao de mais de 400 Dzlestinos por 
Considera-la contrária &os direitos civis e 20 Drocedimento legal 
Correto, e exige do governo que Feconsidere a decisão,   1



₪ » FSALIZACAO SIONISTAM 

  

A Terceira assembléia Mundial do Habonim-Dror exige da Histadrut 

Hatzionit e suas instituições que dê à Alia Tugar de suma 

prioridade, por considera-la a verdadeira essência do sionismo. 

Exigimos do Departamento de Educação judaico-sionista apoio aos 
o - 

movimentos sionistas que educam para a Alia. 

A Terceira Assembleia Mundial se declara a favor da colaboração 

entre todos os movimentos juvenis realizadores que promovem o 

ideal sionista em todas as camadas da sociedade do povo . judaico, 

acima de divergências políticas. A assembléia do Habonim-Dror 

convida os demais movimentos a unirem-se a nossas” comunas e a 

formarem, conjuntamente, um garím de olim, assim como grupos de 

aliá e garinim de olim para Tzahal. 

A Assembléia autoriza a Secretaria Mundial a estabelecer junto aos 

membros do Movimento residentes em Israel um Comitê da Absorção e 

Apoio com o fim de incorporar novos membros em kibutzim ou para 

sua integração em qualquer outro lugar de Israel. 

A Assembléia recomenda “a Secretaria Mundial a empreender novos 

programas de longo alcance que contribuam para a absorção de olim 

de países do Terceiro Mundo, como, por exemplo, o ensino do idioma 

inglês aos filhos de olim da Etiópia. 

| 44 
H A IDENTIDADE JUDAICA DO MOVIMENTO 

Após cem anos de sionismo, a maioria do povo judeu ainda se 

encontra dispersa na Gola. O desmembramento das comunidades judias 

como entidades vitais e criativas, o afastamento das fontes e a 
. : EE =- : . קי aa 

diminuição no volume da educação Judaica na Diaspora poem em 
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perigo a continuidade da existência de grande parte de nosso pov: 
Como consequência de tal processo atuamos, hoje, junto a ur 
geração cuja identidade judaica não é Clara e arraigada. Ciente c 
que o sionismo deve se expandir entre nossos iguais, com profunc 
identificação com o povo de Israel, sua herança espiritual, sL 
criação cultural e educativa, seu desenvolvimento historico, 
Terceira Assembleia do Habonim-Dror decide: | 
Colocar a educação judaica-sionista como base de nossa açã 
educativa em todas as camadas, com o propósito de fomentar entr 
os jovens a identificação afetiva com o povo e sua heranc 
cultural, e com o fim de aprofundar o conhecimento do pensament 
judaico entre os adultos. E 

Colaborar com os circulos do movimento Kibutziano cuja ação est: 
orientada a imbuir de conteudo espiritual, cultural e simbolico :< : A : . . . : - צ - nossa vivencia judia no kibutz. Esta colaboração se manifestara ne 
formulação de programas educativos para o Movimento. 

Movida pelo anseio de preservar a integridade do povo Judeu e sua o 
do ב - uniao em Israel] e na Diaspora, a Assembleia adere a proposta de 

legalizar a separação entre a religião e o Estado, outorgando 
igualdade de direitos a todas as correntes do Judaismo. 

2, 
. . . A Assembleia apela: para a liderança espiritual de todas as 

. . . - A . 
correntes a dialogar a fim de criar compreeensão e tolerância 
entre todas as facções do povo, 

. . 
. 

/ 
0 tema da essência do Judaismo no movimento devera ser abordado 

- , em toda Assembleia Mundial. 

Perante o fracasso da educação Judaica formal, e em vista do fator 
2 

 ,  oa E éו
demografico que mostra a diminuição das comunidades Judaicas no 
mundo, o Movimento deve engendrar esforços para salvar judeus do 
perigo do desaparecimento. Visando tal objetivo, comprometemo-nos  



  

a empreender uma tarefa conjunta ate a próxima assembleia, a fim 

de : 

a. aumentar,cada ano, o número de chanichim e elaborar planos de 

difusão e relações públicas para lograr este objetivo. 

b. aumentar o número de 'participantes nos projetos nacionais.e 

organizar-se consequentemente (preparação de madrichim, novos 

programas). 

4 - . : e . . 

Para concretização de tais metas, cada madrich dedicara um maior 

número de dias, dentro de sua atividade sionista, aos lugares em 

. 4 gi O a יויו 

que os jovens não tenham acesso a uma educação judaica-sionista de 

outra índole. 

/\/ 

* DECISÕES SOBRE O KIBUTZ E REALIZAÇÃO * 
9 9 

0 Movimento Habonim-Dror participa ativamente da colonização 

kibutziana e seus membros são chaverim em mais de 40 Kkibutzim do 

Takam. Tambem na decada dos noventa continua a alia realizadora do 

Movimento, tanto para Kkibutizm veteranos quanto para os jovens. O 

Movimento considera o kibutz uma comunidade judia renovadora que 

cristaliza os valores do sionismo socialista ao fundar uma 

sociedade coletiva igualitária que crê no trabalho pessoal como 

via de construção de uma patria para o povo judeu. Essa sociedade 

me : : . . , . 

nao se isola em si mesma e assume tarefas nacionais e sociais. 

O Movimento Habonim-Dror considera o Takam um movimento coletivo 

pluralista que engloba kibutzim, moshavim coletivos e comunidades 

5 . 2 ed. 

coletivas que traduzem os diversos graus de realização de seus  



  

ideais. 

4 Assembléia delega a Secretaria Mundial e as secretaria 
nacionais a atualização dos programas educativos sobre o kibut 
de acordo com a realidade atual, acentuando sempre valore 
fundamentais: igualdade, cooperação, trabalho pessoal e liberdade 
com o propósito de formar realizadores capazes de enfrentar 
desafio da renovação do kibutz. 

A Assembléia recomenda a Secretaria Mundial organizar uma comun: 
urbana para membros do Movimento, com o fim de verificar as bases 
para a criação de um novo kibutz urbano do Movimento. 

A Assembléia insta seus membros, na cidade e no kibutz, e 
comprometerem-se mais ativamente na luta por uma sociedade mais 
justa. A contribuição de nossos membros a Israel] nao se limita 
apenas ao plano individual mas se exprime tambem como entidade 
coletiva-política na sociedade israelense. 

A Assembleia recomenda ao Takam que deve reconhecer a necessidade 
q - . ו de manter o equilíbrio ecologico em todos os programas de 

desenvolvimento e crescimento da indústria e da agricultura. 

A Assembleia insta o Conselho de Educação do Takam e o Ministerio 
de Educação a desenvolver programas de estudo sobre os seguintes 

temas: ecologia, igualdade dos sexos, convivência judeo-árabe, 
. q . , 4 democracia e direitos CIVIS
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  AÇÃO PARA A SECRETARIA MUNDIAL pם5 405015055

Considerando que o Habonim-Dror e um movimento mundial, A 
Secretaria Mundial tem a responsabilidade de manter o contato 

“entre os movimentos nacionais no plano educativo-ideológico. Tal 

contato é de vital importância para a construção de um movimento 

mundial. Movidos pela comunhão de ideias que reinou durante as 
sessões da assembléia e pela sensação de compartilhar metas 
comuns, foi decidido recomendar à Secretaria Mundial as seguintes 

tarefas : 

Publicar circular, quadrianual, em diferentes idiomas, com 
Tnformaçoes sobre os movimentos nacionais em Israel, e no que se 

 ” יי ו"
. refere a Hagshama em todas as suas formas (kibutz, comuna 

urbana, comuna estudantil, etc.). 

Produzir um vídeo-revista semestral. 

 , - - ה .
. Criar uma comissao de educação que difunda programas educativos e 

material atualizado com o fim de revigorar as raizes comuns aos 
movimentos nacionais, estabelecendo uma linha educativa comum. 

. E e) , q . o 2 - A Incentivar o intercambio de material didatico e informativo entre 

os diferentes países. 

. - - 
A comissão de educaçao coordenara todos os vrogramas em Israel] com 

o objetivo de estabelecer o centato entre os chaverim do Movimento 

D reafirmar a sensação le movimento mundial, como, por exemplo, a 
. “o \ e 

. " 
1 organização da Jornada Habonim-Dror a ser compartilhada por 

todos os grupos que se encontram em Israel, cada verão. 

9  
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A Secretaria em Israel coordenara e promovera atividades mundiais 

referentes a questoes politicas e sociais, quando as 

circunstâncias o justifiquem. 

A Secretaria Mundial possibilitara a seus "rembros, que vivem fora 

do ambito do movimento kibutziano, a participar em atividades do 
, 4 -< 

Movimento e em missoes adequadas. 

. A + . . 

A Secretaria se encarregara de organizar acampamentos continentais 

de forma permanente. 

Realizar-se-a, anualmente em Israel, um encontro internacional, 

com a participação do secretario ou outro representante e um ole” 

chadash de cada pais com que trabalhamos. Considerando-se que a 

maioria dos secretários visitam Israel durante o ano, o Mercaz 

fixara a data com antecedência de modo a facilitar cada movimento 

programar devidamente sua viagem a Israel. Os olim, membros do 

mercaz, se encontrarão frequentemente, com O objetivo de 

implementar as metas recomendadas pelo Mercaz. Este organismo 

designará uma direção mundial encarregada de enviar dois delegados 

a Secretaria Mundial. 

Funções do Mercaz: - coordenação e intercâmbio de ideias entre os 

movimentos, fortalecimento dos vínculos entre a Secretaria Mundial 

e os movimentos nacionais, informação e feedback quanto ao 

desempenho da Secretaria Mundial. 

AS reuniões do Mercaz se prolongarão, pelo menos, por tres dias. 

O Mercaz recebera um relatorio anual concernente a execução das 

decisões da Assembléia. 

O Mercaz designara representantes dos olim junto a Secretaria 

Mundial. 
ao: EO ne E a 

Sera apresentado, no Mercaz, relatorio do tesoureiro mundial. 

10  



    

  

A Secretaria Mundial propiciar” a criaçao de uma base de 
- 1 " . El q -- 

cooperação internacional mundial. No ambito desta cooeperaçao, 

. . : - 4 ua 
ativistas que tenham concluido suas funçoes em seus paises, serão 

designados para atuarem em outros lugares. 

No decorrer da realização do programa anual, se propiciará aos 
. 

chaverim em ano de Hachshara novas formas de “Hagshama”. 

Sera determinado um dia, por ano , em todos os snifim, para o 

estudo do Movimento Mundial. 

. . 4 / » . 

À Secretaria Mundial publicara os nomes e endereços dos chanichim 

que se disponham a hospedar outros chanichim em passeio pelo 

mundo. 

À ** > 
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