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 - 76108 Artzit saúda Medinat Isracl, seu povo 8 seu govêrno, augurandoטד 2 - 17

-lhe fortificação om sua redenção nacional s consolidação interna nos aspectos 

0000001008 ₪ 34 

II- À VI Veidã Artzit saúda a Histadrut pel o seu trabalho en prol do -םסט1ת6מ 

to obreiro hobreu, desejando-lho una maior consolidação en suas fileiras, e con- 
À 9 a a dena todos os atos quo tencen ₪ ronper « unidade do movinento “obreiro en Eretz 

Israel 

III- À VI Veidá Avtzit saúls o novinento kibutziano cono vanguarda da libertação 
social do vovo גבס 

IV - À VI Veidã Artzit saúda 0 kibutz טס 1 pola sua xesponsabilidade 

nanifestada pelo ishuv brasileiro 6 310טפמהס ת o instrumento de realização 

do novinento brasilciro. 

V=- AVI Voidá Artait saúla ב המטהל Inavodá Notzionit velos sous sucessos no 

trabalho de renovação da colotividado brasilcira 0 pela sua constante respon- 

sabilidade pelo movinonto juvenil. 

VI - À VI Veidá Artzit saúda » Organização das Pionoiras pelo irrestrito apoio 
que as chaverot tê dado no novinonto o pelas suas tarofas do construção de 

Batoi Olot. 

VII - À VI Voidá Artzit saúda os vasdsi ncar velc seu lowyávol trebalho no que 
“ 2 - 5 e 2 ו ₪ tange à comnprecnsão dos problemas do movinonto e o seu integral תיארה ₪ nosso 

trabalho diário. 

VIII - À VI Veidá Artzit saúda os vaadei nonr do São Paulo c Pôrto ilegre, pe- 

las responsabilidados nssurilas na construção do moadonih - nn manutenção dos 

nesnos. 

IX - À VI Veidá Artzit saúda o vaad hapoel Latzioni pela sua resolução de rea- 

lizar o nifal hachavorut, o augura a costa caupanho ua grande sucesso, nanifos- 

tando sou irrestrito apoio e solidariedade para a canpanha e 

A 5 3 . . . .. . a 5 - À VI VEicdá Artzit convoca o Ishuv brasileiro a corrar filoiras on tôórno da 
 -luta anti assinilatória 6 a enviar seus filhos às escolas judaicas e aog novi ב < . . 1 % :

nentas juvenis. 

prolבם  KI - A VI Voidá 4 rtzit conclana 2 juventu”:> “»inica no nundo a se mir 

da luiz contra a rerressão cultural aus judeus da ImtT. sovilvica, 

XII - À VI Veidá Artzit cnvia sun ronsagen de total apoio o solidariedade aos 
 . ] . 4 4 | א .

Jovens que neste momento 002020600 con suas vidas o diroitc à oxistencia nacio- 

nal Go povo judeu on Eretz Israel, 

 



A VI Voidã Artaits 

I - Dotornina a participação do novinento no nifal hachaverut, com os se guintes 

 רי

a- atrair a juvontudc judaica à idéia e à ação sionista. 

b- converter a Organização Sionista num orkanismo ativo militante o 

que tenha na aliá a sua nção fundanental. 

c- Dar a Modinat Israel todo o apoio político necessário neste mémnen- 

tos decisávos que enfrenta. 

d- Participar ativanente do esclarecimento idcológivo sionista, a par- 

tir do Chodesh Hatnuá, que será dedicado a esta neta, e, junto con as 

outras tnuot o a miílagá, sair a uma ofensiva ideológica,oral e escris 

ta, no seio da juventude judaicas. 

II - Levando en conta 88 análisos dos processos inBnentes que atuam na comuni- 

dale judaica brasileira, ressalta a necessidade de prescrvatão judaica por meio 

da ativização de uma conunidade organizada, 

III - Vô como uma das finalidades da comunidades organizada o conbato aos pro- 

cossos assinilatórios, por neio da anpliação da rôde escolar judaica, e vê na 

escola judaica a fonte principal de seu trabalho, Vô a necessidade do movimen- 

to atuar dentro das escolas cem conjunto com suas direções, no sentido de ter 

os seus alunos nas filciras do movinento., 

IV - Vê a necessidade do movimento reassunir o seu prpel de vanguarda na juvene 

tule judaica brasileira num trabalho de conscientização idcolórica interna a 

fim de que possanos trazer a juventude judaica aos ideais de redenção nacional 

e social que preconiza o movimento, Isto se traduzirá na anpliação da shichvá 

bogueret, sem no ontanto descuidar da ação educativa nas outras shichavot, 

V - Propõez que a tnuá tenha uma ação educativa cntro da comunidade judaica 

a fim de alerta-la contra os perigos da assinilaçio c da 8002008080 , 0 

cono orientação as soluções sionista-humanistas' à problenática judaica. 

VI - Dá seu pleno npéio à vroposta de Bror Chail ho envio de grupos juvenis a 

fim de vassaren un mês em Isracl, sob oriontação do kibutz o recononda a Bror 

Chail que durante êsto período faça incutir nos jovons a sua licação ao Ichud 

Hrbonin em sua volãã ao Brasil. 

SHICHVA BOGUEREPT E ESTUDOS SUPERIORES 

A VI Veidá Artaits: 

I- icoita a análiso aprosontada sobre shichvá bogueret e propõos as seguintes 

nelidas. 

II- Vô no movimento juvenil 8 042208380 dos anseios e aspirações da juventude 

juinica conscientos 

III- Vô na shichvá boguoret do movimento seu instrumento de atuação no seio da 

juventude judaica brasileira. 

IV - Orienta a shichvá bogueret no sentido de uma aturção junto à juventude a 

fim de modificar interna e externanente a imarm distorcida de movimento juve-  



nil, caracterizado cc - un grupo dogmático, fanático e de caráter infantil, 

Y - Resolve que para a roalização de suas notas a shichvá bogueret deverá entras 

nun procceso intensivo de aprofundização idcológica, conscientização o peilut. 

VI - Tal processo devorá se dar atravós do seninírios e debates em marco de 

shichvá e do diálogo con jovens, 

VII - Vê cono clemento positávo o de funidanental inportência a ação do movimen- 

  192%0 a jovens on idade universitária no sentido de esclarecimento mútuo 6+ס

debates, visando a aproxineçad dc uma posição comun frehto & realidade en que 

vivenos. 

VITI - Constata a realidade tecnológica da sociedade kKibutzi moderna, vendo a 

jecessidade de um conhecimento profissional de nível superior como um imperati- 

vo do desenvolvimento do kibutz e da nedinã. 

IX - Condena severamente a corrida aos estudos superiores como procura de um 

status social ou vendo na prófissão apenas un 610 6060 

X - 76 nos estudos um fator positivo desde que sejam encarados como un meio de 

hashlamé cultural e espititusl, ec a profissão um ncio de produzir melhor para 

o Coletivo e uma realização pessoal no trabalho, 

XI - Exige do mapil ou boguer do novinoento una peilut intensiva em todos os 

campos, especialnento o trabalho educativo o de prosolitisnmo, 

XII - Rosolve a realização do um seninário chore? para bgnim velhos no sentido 

86 uma orientação em rolação a estudos superiores, de 2córdo con a tese apre - 

sentada . 

EA GSHAN( 

A VI Veidá irtzits 

I - Vê a necessidade da tnuá retonar sou caninho chnlutziano de realização. 

II- Vô na formação de chstivot um caminho das próximas gerações do novinento. 

III- Reconenda que os chaverin de una nesna shichvã se organizemn no marco de 

chativot logo após sua volãa do shnat hachsharã. 

IV - Vê na chativá o marco quo devorá planificar a aliá de seus chaverim, levan- 

do em conta as nocessidados do movimento brasileiro e a situação específica de 

cada chaver, 

Y - Resolve criar a chativá boit, constituida pelos chaverin da shichvê hagsha- 

ná e Bin Dorot. 

VI - Orienta a chativá no sentido de + 

a- criar una vida interna própria. 

 - planificar a aliá dos chavorin de acordo con as diversas necessiס-

dados dos chaverin e do movimento. 

c- sair para um trabalho Ce proselitisno. 

VII - Rocomenda quo a naskixut peilá entro em contato com a maskirut olanit, o 

kibutz hashlanãá e a Scchnut Faichudit no sentido dos 

a- garantir aos chuverim que o desejarem a continuação de seus estu- 

dos em Eretgs. 

b= À criação do um naxco especial dentro Co kibutz hashlané, con sua 

ostrutura interna autônoma própria. 

VIII - Vê no kibutz hesblans sua basco de vid, estudos e ação. Recomenda que a 

hachshará o klitã sejam feitas no kibutz has um.  



IX - 76 מס kibutz Bree Cisil o narco de roalização do novinonto brasileiro, 
4 - Reconenda que o: chavorin da chativá quo continuarem seus estudos en Israel 

so organizon nuna única cidado no narco de una conuma, 

XI - Vê nas necessidades o continuidade do movimento a preocupação fundanental 

da chativá. 

XII - Reconenda que sejam feitos estudos o contatos no sentido das probabilidades 

de formação Ce um novo nifal .למול 

CHINUCH 

  76108ץע 4

1- 70 no chimuch una parte essencial do novinento, considerando a educação o prin- 

cipal meio para atingir suas netas, 

II - Vê no judaísmo, no sionismo humanista e no hunanisno o carátor de nossa edu- 
cação. 

III - Vê a realização dos princípios do novinento através des 

a- Os valores judaicos para una identificação com o povo judeu, dan- 

do cono solução o sionisno-huganista. 

b- politização em função de um esclarecimento ideológico visando a 

luta pela libertação lo homen abarcada por caracteres econônicos , 

políticos e sociais, tendo cono nota a possibilidade do homen desen- 

volve r suas características como indivíduo, 

c- A sociedade kibutzi como a concretização de nossos valores, 

IV - Vê na simbologia um dos métodos oducativos da tnuá, devendo ser usada desde 

que não se torne um valor acima dos preconizados pelo movimentos. 

V - Orienta a simbologia no seguinte sentidos: 

₪ - uso de camisa ou blusa branca em oneguci shabat 

b- uso de tilboshet nas atividades da tnuá, especialmente pelas shicha- 

vot de maapilim e magshinin, 

o- uso de camisetas com senslim por tôdas as shichavot. 

d- uso de semalim da tnué para as shichavot do bonin, maapilim e magshimim 

O- uso de semalim para tzofim o solelin que idontifiquen cada shichva, 

VI - VS no coletivisno a base da rodação uétus 20520 vu cusvorin na vida tnuati. 
Vil - Resolvo proibir o funo cm atividades con tzofin e solelim assir ramo en oncguoi 

shabat . 

VIII - Vê na cducação sexual una parte intogranto da cducação tnuati. 

IX - Recomenda que sejam dados aos madrichim e no pré-chug sichot sobre educação 

sexual dadas por profissionsis, assim como debates e lcituras sôbre o problema 

soxual sob todos os aspectos. 

X -. Rocononda que o esclarecimento se inicio con a shichvá de solelim, e que a par- 

tir da shichvã de bonim so realizen una sóric de debates a respeito. 

XI - Recomenda que seja publicado vatorial chinuchi sobre educação sexual, 

717 - Orienta a preparação 6 ontrad» em hadrachã no seguinte sentidos 

a- a entrada cn pré-chug dar-so-á no sugundo semestre do primeiro ano 

  

 



  

de bonimn, Logo após a participação da shichvá nº sua segunda nachané 

contral. 

b= Toda a shichvá entrará on prê-chug 

C- o pró-chug torá uma duração de 8018 8 0150 4 

d- após o préchug será fcita pela vasdat chinuch hasnif uma seleção 

designando os chaverin quo devorão cntrar cn hadrachá, 

o- O tochnit sorá elaborado pela machlaké lochinuch, 

XIII - Orienta a hadrachá no seguinte sentidos 

a- O nadrich deverá pernanceer cm hadrachá mininalnente dois anos. 

b= À hadrachã do una kvutzià por um nesno nadrich deverá ser no nínimo 

de um ano, 

0- A hadrachá deverá ser individual on tôódas as shichavot. 

XIV - Resolve que as kvutzot de tsofin scrão separadas por sexo, transformando-se 

em mnixtas na sua passagem a solelin, 

XV - Recomenda quo as kvutzot de tzofim tenham nadrichim do mesmo sexo. 

XVI- Resolve quo as passagens de shichavot sonento se darão no chidesh hatnuá de 

cada anos 

XVII- Concebe a estrutura chinuchi nos seguintes tôrnoss: 

1- Machlaká lechinuch veletarbuts 

e- orientação chinuchi goral para o novinento . 

b- deterninação dos toviniot hadrachá a seguir, 

0- planejamento educativo anual chinuchi e tarbuti, 

d- controlo das atividades educativas dos snifin. 

2- Vaadat chinuch hasnif: 

4- responsável pelo prê-chug. 

 .  indicar os nadrichin quo entrarão em hadrachãס-

c- analisar e resolver os problemas educativos do snif. 

3- Chug hanadrichins 

a- ouvir rolatórios dos madrichin, 

b- Ciscutir os relatórios individualmente ce de forma gerãl. 

c- Progranar atividades de qualquer carater para a shichvá. 

d- Discutir profundarcnt: vroblemas chinuchin e não apenas 

técnicos, 

XVIII - Accita a proposta do tochniot apresentada na tese, 

FUTURAS ATIVIDADES 

A VI Veidê Artsits 

I - Recomenda que para o ano de 1970 o chodesh hatnuá transcorra do dia 3 a 31 de 

outubro em êmbito nacional, com 0 לסממ principal de Aliá-chalutziút. 

II- Recomenda que durante o cholesh hatnuã se realize un birur ideologui viovista 

humanista c ui chodesh harchaváã para bogrin. 

III - Recomenda. que se comemoro o Iom Fatnuá em 5 de outubro. 

IV - Rccomonda que no nós de junho de 1971 sojn reslizaio un torncio cultural en 

ânbito nacional para todos os participentes da shichavot de bonin, naapilin ce nagshi 

nin e on ânbito intormo para as shichavot de t». fim e solelim, como parto de um 

chodesh Hatarbut.
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V - Reconenda que » inauguração do snif Pórto 410226 soja realizada en outubro, 

con a presença de chaverin de tedos os snifin, 

VI- 36000208 que durante o mês de maio, por ocasião da oomenoração de Ion Haatzmaut, 

seja realizada on todos os snifin una exposição sobre o tema, e que a nelhor 

exposição seja exibida em todos os snifin, 

VII - Rocononta que seja aceito o esquema permanente de machamgt apresentado na toso. 

VIII- Resolve quo se dará preforência ao shnat hachshará cono meio do preparação 

00 novas lidoranças, sendo que o envio de chaveMn ao machon será feito de acordo 

con as possibilidades do movimento, desde que não venha am prejuizo da estrutura 

da kvutzá de shnat hachsharã, 

IX - 260020208 que haja una orientação nacional em relação a fostividados judaicas. 

DISPOSIÇÕES GERAIS E DESIGNAÇÕES 

I- À VI Voidá Artzit rosolve criar o snif Salvador (Bahia), e encarrega a maskirut 

pollá de todos os contatos con o snif, visando normalizar sua situação. 

II=- A VI Vsis Artzit recomenda que a naskirut poilá prepare uma declaração de prin- 

cípios do Ic' ud Habonim e a divulgue em todos os jornais e publicações do Ishuv, 

III- 4 VI Veidá Artzit resolve “ceisrnr os seguintes chaverin pera a naskirut peilá 

do Ichud Inbonim no Brasils 

Maskir clali Alberto Nilgran 

Guisbar artgi Aron Sehnaider 

Chinuch vetarbut Drora fzoran 

Ttonut Miguel Melzak (David Roisman e Reymond Levy) 

Borin Drora Tzoran 

Maa pilim Guilherme Fai guenboinm 

Chaver MP Raymond Levy 

 



  

  

  

ESTRUTURA DE TOCENIOT 

SHICHVÁ DE TOZ IPM. 

I - Crianças no liundo | ) 

II- O mundo que nos rodeia 2º anos, 

III - O mundo que nos rodeia 3º anos, 

SHICHVÁ DE SOLELIM. 

1º Semestre - 

1 - 2600901 41 

11- 0 Homen e a Natureza (5) 

SHICHVA DE BONTM 

1º Semetbtre 

64 I - 0 Desenvolvinento da Sociedade 
ae querem 

IT - O Homem e a Sociodade 14 

III - O Povo Judeu na Golá 70 

Para os 4 próximos anos, 

2º Semostro . 

Meninos da Rua Paulo 

Guerras de Libertação (5) 

2º Semestre 

O Dessnvolvínento da Sociedade 6 B 

O Povo judeu na Golá TB 
(Hist, do Povo judeu da Antiguidade > 
Idade Média) 

O Povo Judeu na Golã 
(Fim da I.M. até Época Contemporânea) 

SHICHVA DE MAAPILIM 

1º Semestre 

I- Kibutz 

II- - SENAT 

SHICHVA DE MAGSHIMIM 

1º Semestre 

Z - Humanismo 

II -Corzantes'do Pensamento Judeu 

2º Semestre 

Realidade Israeli 

HFACESHARK 

2º Semestre 

Sionismo Humanista 

Ideologias Contemporâneas, 

Vaadã Chinuch 

2/ à 9/70. 
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LISTA DOS DELEGADOS DA VI VEIDÁ ARTZIT 

snif Recife 

Roseane Tachlitzky 

Gilda Rabin 

Jônio Foigel 

Ivan Kelner 

Ermeosto Margolis 

Snif Rio de Janeiro 

Salvador Berzolai 

Moises Haiat 

Silvia Gutfilen 

Bluma Zonnensein 

Ester 5 1 

1011280 00ְ( 68 

“dan Grzybowski 

Snif São Paulo 

Shlomo Cwang 

«znaldo Mandel. 

Carios Marchesano 

11118 Geigner 

Lea Foi guelman 

Linda Mor 

Zevi Kan 

Cely Kremnitzer 

Blina Zajdena 

Roseli Bons 

Kibutz Bror Chail 

David Roisnan 

Ichud Habonim-naskirut olanit 

Benjanin Roeisman 

Organização das Pioneiras 

Rosa Zaguer 

Katia WNaxman ( Salvador ) 

Honriquo Steinberg (Salvador) 

Snif Curitiba 

Felicia Narshaviak 

Mauricio Milgram 

Jaine Emilio Galperin 

Anir Klein 

Snif Pôórto Alertie 

17086 869040 Wolf 
Marcos Joeilsons 

Helena Felâman 

Rosane Turkienicz 

Rubens Jablonka 

Pta 4d artzit 

Raymond Levy 

Alberto Milgram 

Guilherno Faigucboim 

Znuvi Zithman 

Miguel. Molzak 

Jacob Harszaviak 

Solon Pricladniski 

iron Schneicer 

Drora Uzoran 

Tzvi Grunewald 

Vaad hanoar 

Eva Turkionioz (P.i.) 

Abrão Zajdens  (S.P,) 

Nechara Hotinsky (S.P.) 

Tnuat Haavodá Hatzionit 

7086 Knoplich 

 ו

zalnan Suetana (Tchud Hobonin- Argentina) 

David Almog ( lachloket Noar Yochalutz )  


