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MIFKAD DE ABERTURA

LAILA CHEVRATI

TNUA IDEAL

ALMOÇO

APRESENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JOGO

TNUÁA IDEAL

JANTA

ENSATO PARA A MESSIBÃ

APRESENTAÇÃO DE TESES

ALMOÇO

CONTINUAÇÃO DAS TESES

ARTZÃA COM MAURO NADVORNY (Maurinho)

SOBRE GUEZER.

JANTA

LAILA CHEVRATI

MARCELO DASCAL - ARTZAÁ PARA BOGRIM

E MAGHSHIMIM

FRANCISCO MORENO DE CARVALHO- ARTZÃA

PARA MAAPILIM; MORDIM

E BONIM.
ALMOÇO

ENSAIOS FINAIS

MESSIBÁA SOFIT
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4º)

5º)

6º)

79)

8º)

10º)

SAUDAÇÕES

“A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda a união dos

dois movimentos juvenis no Brasil. Estendendo os votos de um tra

balho sionista junto a juventude judaica no Brasil.

“A Iº VEIDÁA ARTZI'! do movimento DROR HABONIM, sauda a união dos

dois movimentos kibutzianos, ICHUD HAKVUTZOT VEHAKIBUTZIM e KIBU

TZ HAMEUCHAD no novo movimento kibutziano,'"TNUA KIBUTZIT HAMEUCHE

DET", desejosos de que reflita de maneira positiva a junção para

a tnuã brasileira, para que possamos ter a retaguarda dc trabalho

no movimento.

"A Iº VEIDÁ ARTZI'! do movimento DROR HABONIM, sauda o garin que es

tã no kibutz guezer, tendo apoio incondicional do movimento para

suas realizações pessoais e a certeza de um forte kesher com a tnua

brasileira.

Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, vê com muita alegriaג"

a saída do segundo garin em principio do próximo ano e gostariamos

de desejar ao garin: BEATZLACHA!

“A Iº VEIDÁ ARTZI'" do movimento DROR HABONIM, salienta a importan- |

cia da continuidade da formação dos batei bogrim como mcio de mi- |

 
litancia dos chaverim ao movimento e a vivencia comunal dos nossos

valores.

"A Iº VEIDA ARTZI'" do movimento DROR HABONIM, presta seu voto de

pesar ao falecimento do líder trabalhista Igal Alon, que através

dos anos, lutou para que a sociedade israeli e principalmente o o-

perariado pudesse viver de forma mais justa. Desta maneira gostari

amos de homenagea-lo dando o nome a nossa Achsharã de IGAL ALON.

"A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda a '"MACHLAKA |

NOAR VECHALUTZ" da Organização Sionista localizada em São Paulo.

atravez de seu representante, pela compreesão e serviços presta-

dos ao movimento.

"A Iº VEIDÁA ARTZI'" do movimento DROR HABONIM, sauda os VAAD HORIM

dos ishuvim que trabalhamos, pelos esforços e compreesão ao traba

lho desenvolvido junto aos nossos snifim.

“A Iº VEIDA ARTZI' do movimento DROR HABONIM, sauda o KIBUTZ BROR

CHAIL pela sua dedicação e colaboração da peilut do movimento bra

sileiro e esperamos que essa mentalidade de ação permanece para o

melhor trabalho da tnuã.

“A Iº VEIDA ARTZI"- do movimento DROR HABONIM ,sauda a Organização

Sionista Unificada, pelo seu trabalho em prol da atividade sionis-

ta.   
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13º)

1

|

"A Iº VEIDA ARTZI'' do movimento DROR HABONIM, sauda a NAAMAT PIO |

NEIRAS, vela demonstração de apresso e dedicação com o movimento. |

“A Iº VEIDA ARTZI' do movimento DROR HABONIM, sauda a entrada da |

nova Hanhaga Artzit e presta seus agradecimentos a peilut desenvol

vida pela ultima Hanhagã Artzit.

“A Iº VEIDÁ ARTZI' do movimento DROR HABONIM, sauda os snifim Cu-

ritiba e Recife, pela aquisição de sua nova SEDE, esperamos que

sejam o núcleo do judaismo real desses ishuvim.

vers — 023420 9999

 

 



 

 

ESTATUTOS DO MOVIMENTO

Capítuto 1,

Dos Principios e Finalidades:

Artl - O Dror Habonim é um movimento educativo que orienta a

juventude judaica no espirito do Sionismo-socialista, consideran

do-se parte integrante do movimento obreiro de Eretz Israel na

luta por um Estado Judeu socialista e da seu apoio aos organis.

mos socialistas internacionais.

Art2 - O Dror HaBonim do Brasil dentro do movimento obreiro de

Eretz Israel tem sua diretriz chalutziana orientada em direção

à TnuáHaKibutzit HaMeuchedet.

Art3 - Em consonância com seus principios e fins, o Dror HaBo

nim esclarecerá, organizará em seus quadros e educará a juventu
4

de judaica, aspirando a formar grupos em todos os recantos 0

pais, indicando-lhes o Kibutz como instrumento que o leve a rea

lização chalutziana em Eretz Israel.

Capitulo 2

Dos Chaverim:

Art4 - Podem ser chaverim da tnuá todos os jovens judeus de 9

a 23 anos que aceitem estes estatutos e quando pertencentes as

shchavot de maapilim, magshmim e bogrim que aceitem e estejam

de acordo com os princípios e fins de suas diretrizes.

$1º - A idade de 9 a 23 anos se refere aos bachurim, sub.

traindo-se, portanto, um ano para a idade das bachurot.

$2º - Por indicação dos 'snifim de origem, pode a Hanhaga

Artzit resolver pela permanência de um chaver apos a idade limi

te se o julgar necessário para o movimento.

ArtS - Os pedidos de afiliação devem ser aprovados pela maski

rut hasnif.

Súnico - A kvutzá de Bonim deverá solicitar sua afíliação

ao movimento na primeira asseifá klalit ordinária após sua pas

sagem no chodesh hatnua.
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Art6 - Um novo chaver, adquirirá seus direitos Juma vez tendo si
do admitido como chaver pela maskirut hasnif, após seis meses de
permanência na tnua.

Capitulo 3
Da Tnuá:

Art7 - O Dror HaBonim organiza seus chaverim em kvutzot consti
tuidas e formadas com base no ano escolar.

Súnico - casos especiais serão julgados pela vaadat chinuch

hasnif.

Art8 - São as seguintes as shchavot do movimento:

Veofim: 2
38 serie - 8 anos

4ã serie - 9 anos Bachurot

Sa serie -10 anos

42 série - 9 anos

a serie -10 anos Bachurim

62 serie -ll anos

Solelim:

62 serie -11l anos bachurot

“7a serie -12 anos bachurim

7a serie -12 anos  bachurot
82 serie -13 anos bachurim

Bonim:

82 serie -13 anos bachurot

1º ano -14 anos bachurim

Mordim:

1º ano -14 anos bachurot

2º ano -15 anos bachurim

Maapilim:

2º ano -15 anos bachurot

3º ano -16 anos bachurim

Magshmim:
3º ano -16 anos bachurot

1º facul -17 anos bachurim

$1º'- A partir da shchvá de solelim, bachurim e bachurot

passam a constituir uma só kvutzá, mantendo-se, na união, a di
ferença de um ano, de bachurim para bachurot.

92º - As passagens de shichavot deverao acontecer no cho:
desh hatnuá ( outubro de cada ano ), realizado pelos snifim.

Capitulo 4

Dos Direitos e Deveres:

Art9 - São deveres dos chaverim:

a) cumprir os presentes estatutos
b) acatar as instruções dos órgãos competentes
c) realizar os trabalhos que lhe competem ou lhe forem de   
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signados
d) saldar as quotas organizacionais

e) participar regularmente em atividades do movimento

£) cumprir em tempo sua obrigação com o programa designado

pelo movimento em Eretz Israel e com a Alia

ArtlO - Sao direitos dos chaverim, por shchavot:

ו

a) Tzofim:
Participar em vaadei hashchvá local

b) Solelim:
Participar em vaadei hashchva local

c) Bonim:
1l- participar em vaadei hashchva local e nacional

2- participar em vaadot hasnif

3- participar da maskirut25

4- participar com direito a voz e voto nas asseifot klaliot ha

snif

“-item único - O direito a voz e voto fica reservado a partir

participar

pedir filiação
8
d) Mordim:

participar
participar

participar
participar

participar

ser madrich

da segunda asseifa klalit “ordinaria

em seminário ideologico e chinuchi

ao movimento conforme paragrafo unico do ar

£

em vaadei hashchváã local e nacional

em vaadot do snif e ser merakez

da maskirut hasnif

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminário ideológico e chiniichi

e) Maapilim:
participar

participar

participar

participar
participar

ser madrich

ser votado

£) Magshmim:
participar

participar
participar

participar

participar

ser madrich

ser votado

ser votado

g) Bogrim:
participar
participar

participar

participar

em vaadei hashchvã loca! e nacional

em vaadot ha snif e ser merakez

em maskirut

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminario ideológico e chinuchi

para delegado em veidot e kinussim

em vaadei hashchvã local e nac onal

em vaadot hasnif e ser merakex

em maskirut

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminários ideologicos e chinuchiim

para veidot e kinussim como delegado
para a Hanhaga Artzit e Moatza

em vaadei hashchva local e nacional
em vvadot hasnif e ser merakez

da maskirut
com direito a voz e voto nas asseifot klaliot:
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5- participar de seminário ideológico e chinuchi

6- ser madrich

7- ser votado para a Hanhaga Artzit, Moatzá Chinuchi e Maski

גס 8
8- ser votado para delegado em veidot e kinussim do movimento

9- ingressar no beit habogrim

item 1 - a entrada no beit habogrim sera condicionada a:

a) volta do programa da tmuá em Israel (shnat hachsha

ra rá ou machon )
b) ser indicado pela maskirut hasnif

item 2 - um novo chaver adquire seus direitos de acordo

com a shchvã a que pertence após a permanência na tnua de

um periodo de seis meses, conforme o artigo seis

Artll - É direito da tnuã afastar um chaver em caso de indis

ciplina e/ou desvio de principios.

$1º - Direito da maskirut hasnif fazê-lo por 1 a 3 meses,

com direito de apelação à asseifà klalit extraordinária, convoca

da pela maskirut e constituída, no minimo, por 75% dos chaverim

do snif com direito a voto, em se tratando de shchavot bogrot.

$2º - Direito das asseifot klaliot extraordinárias do snif

de suspendê-lo por seis meses ou expulsá-lo, a pedido da maskirut

que devera afastá-lo até a realizaçao da asseifa, em se tratando

de shchavot bogrot.
$3º - A expulsão ou suspensão de chaverim magshmim e bogrim

só será efetivada apos a ratificação da Hanhagã Artzit, tendo si

do encaminhado a defesa do chaver à Harhaga pela maskirut hasnif.

$49 - Casos de chaverim tzofim e solelim serao resolvidos

pela vaadat chinuch hasnif.

Artl2 - São considerados casos de indisciplina:

a) participar de organizações de caráter político que venham

a comprometer omovimento, sem o consentimento da maskirut

ou Hanhaga Artzit.
b) desacatar as diretrizes de uma asseifã klalit, da-maski

rut ou de instâncias superiores do movimento.

c) idesprestigiar atnuã ou concorrer para isso.

d) atuar ou falar wm nome da tnuá sem autorização da maski

טססט 380088 |
e) desobedecer ordens e/ou resoluções da maskirut.

Capitulo 5

Dos Órgãos Dirigentes Do Snif:
Artl3 - O snif é dirígido, em última instância, pelas asseifot

klaliot ordinárias, convocadas, obrigatoriamente, pela maskirut

hasnif de seis em seis meses, ou pela metade mais um dos chaverim

das shichavot bogrot, em caráter extraordinária.

Artl4 - São finalidades da asseifa klalit:
a) eleger a maskirut hasnif e elabotar-lhe diretrizes de

trabalho

item 1 - as asseifot Kklaliot ordinárias de verao elege
rao os cargos de maskir, guisbar e merakez chinuch pa

ra um periodo de seis meses a um ano.
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item 2 - as asseifot klaliot ordinárias de inverno ocor
rerao para balanço e estruturação das atividades para o

segundo semestre e mudanças ocasionais nos cargos do
snif.

b) traçar orientação para problemas de âmbito local

c) decidir o serviço de órgão apelativo de suspensão ou des
ligamento de chaverim

d) tratar de qualquer assunto fora do âmbito normal da mas
kirut

e) orientar e eleger delegados do snif as instâncias de mo
vimento

£) discutir e opinar sobre os relatórios da maskirut

g) devidir pela convocação de uma veida artzit
item único - a maskirut ou metade mais um dos chaverim

das shichavot bogrot do snif poderão requisitar uma as
46118 klalit extraordinária em qualquer tempo em caso
de:

l- afastamento ou expulsao de um dos chaverim que

ocupem o cargo de maskir, guisbar bu merakez chi.

nuch, após terem sido ratificados pela Hanhagã Ar

tzit, conforme o parágrafo único do aetigo ll.

2- doença ou impossibilidade de prosseguimento da

atividade desempemhada por um destes chaverim.

psrenúncia de um deles.
Art1l5 - São órgãos dirigentes de um snif durante os periodôs

entre as asseifot klaliot ordinárias, uma maskirut e uma vaadat
chinuch por elas eleita.

4 - Da Maskirut:
Artl6 - A maskirut é constituida de sete membros, sendo eles:

a) Maskir - que dirige os trabalhos da maskirut hasnif, as
vaadot, correspondência e outras tarefas de centralização e admi
nistração, devendo representar o snif externamente.

b) Guisbar - dirige as finanças do snif, realiza planifica
ção e execução de orçamentos e cobrança das quotas dos chaverim
e kvutzot.

Cc) Merakez Chinuch - que tem a direção do trabalho educati*
vo do snif, central.ização e coordenação dos chuguim e confecção
das tochniot de atividades.

d) Merakez Tarbut - promove atividades culturais, chevratiot
e artisticas, mantem o Iton kir das shichavot bogrot e realiza
messibot e kabalat shabat.

e) Merakez Itonut - que trata da orientação, coordenação e
confecção das publicações das kvutzot e dé snif.

£f) Merakez Kishut - que centraliza e confecciona a publicã
dade externa e interna de chaguim e atividades do snif.

£g) Merakez Moadon - que centraliza o patrimônio do snif, do
meshek em geral e da conservação da sede em geral.

$1º - Os meraksim das vaadot sao eleitos pelos membros da
respecticva vaada.

$2º - Os cargos da maskirut podem ser ocupados por um cha
ver ou acumulados conforme a necessidade de cada snif.
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$3º - O sheliach hasnif é adido a maskirut.
Artl7 - É de competência , atividade e responsabilidade da Mas;

kirut:

B) DA

a) cumprir e fazer cumprir as decisões das asseifot klaliot

do snif e das instâncias superiores do movimento

b) coordenar as atividades da vaadat chinuch em conformáda

de com as demais vaadot -

c)iinformar mensalmente a Hanhagá Artzit das atividades do

snif

d)julgar casos de indisciplina de sua competencia conforme

o ítem "a! do artigo 11.

& único- afastar do movimento chaverim inclusos no artigo

12 após ter sido cumprido o artigo 11.

e) admitir novos chaverim conforme os artigos 4,5, e6.

ART. 18- Em casos de exigencias do snif de trabalhos que não são

do encargo das vaadot, deverão ser criadas comissãoes temporã-

rias nas quais serã voluntária a participação dos chaverim, a

qual se dissolverã após o cumprimento da tarefa.

VAADA CHINUCH-

ART. 19-A vaadá chinuch é composta por 4 membros sendo eles:

a)Merakez Chinuch- coordena as atividades educativas,orienta

os merakzim dos chuguim e tcm direito à última palavra.

b)Merakez do Chug de Tzofim- orienta as atividades da Shichvã

de tzofim e assiste junto aos madrichim de tzofim.

c)Merakez do Chug de Solelim- orienta as atividades de Schichvã

e assiste junto aos madrichim de solelim.

d)Maskir Hasnif-Centraliza junto ao Merakez chinuch as ativida-

des gerais da vaadã ligadas à Mazkirut.

6 1%- 580 adidos da Vaadat chinuch os madrichim e o Sheliach

Hasnif.

$ 2º- O Merakez chinuch pode acumular o cargo de Merakez dos Chu

guim conforme as necessidades de cada snif.

ART. 20- São Finalidades da Vaadat Chinuch:

a) Designar madrichim para as kvutzot do snif;

bj Analisar os problemas educativos e dar-lhes soluções;

c) Elaborar tochniot educativas;

d) Elaborar tochniot de atividades e encaminhã-los à maskirut.

CAPÍTULO 6:

DOS ORGÃOS DIRIGENTES DO MOVIMENTO-

ART. 21- São orgãos dirigentes do movimento Veidot, Kinussim

Hanhagã Artzit e Moatza.
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A) DA VEIDÃ ARTZIT-

Art. 22- A veidã Artzit é a instancia superior do movimento, convo-
cada ordinariamente de 3 em 3 anos, ou extraordinãâriamente a pedido
da metade dos snifim por ocasião de decisão de suas Asseifot Klaliot
conforme ítem g do artigo 14.

ART 23 - Cada snif tem direito a 15 delegados com direitoa voto.
Chaverim da Hanhagã Artzit, Moatzã, um delegado do kibutz Aliá,um

delegado do Kibutz Bror Chail, shlichim do movimento e um delegado
do kibutz Hameuchad também participam com direito à voto.
Art. 24- Participam com direito a voz a shichvã de Mordim, represen

tantes das Pioneiras, representantes do Vaadei Hanoar e representan

tes da Maskirut Olamit.

Art. 25- Participam como assistentes chaverim da shichvã de Bonim
na razão de 2 representantes por snif.

Art. 26- São suas finalidades:

a) Aprovar ou modificar os Estatutos do movimento

b) Discutir e resolver sobre princípios e orientação geral do movi
mento. .

c) Rever a organização e estruturação do movimento

d) Eleger o Maskir, merakez chinuch, merakez itonut e guizbar Nacio

nais.

e) Discutir, aprovar ou rejeitar mudança de meshek Aliã.

B) DO KINUS ARTZI-

Art.27- O Kinus Artzi 6 a instancia superior do movimento entre as
veidot reunindo-se anualmente, ou extraordinariamente a pedido da
Hanhagã Artzit e da Moatzã.

Art.28- A participação de chaverim é regida em conformidade com os

artigos 23, 24 e 25.

Art 29- São suas finalidades:

a) Discutir as atividades dos snifim, da Hanhagã Artzit e da Moatzã-
b) Discutir e orientar as atividades até a realizaçãos do próximo
Kinus Artzi.

c) Traçar as diretrizés de trabalho para a Hanhagã Artzit e a Moatzã
d) Resolver sobre a formaçãos de snifim;

e) Apresentar e resolver problemas apresentados pela Hanhagã Artzit
e/ou Moatzã.

£f) Eleger o Maskir, merakez chinuch, merakez Itonut e Guisbar Nacio

nal.

g) Servir de orgão apelativo para qualquer resolução da Hnhagã Ar-
tzit e da Moatzã.

S Unico- No ano em que se realiza a veidã Artzit ela assumi, além
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de suas funções as atribuições do Kinus Artzi.

C- DO KINUS CHINUCHI

Art.30- O Kinuschuinuchi é a instancia superior do movimento em chi
nuch, e se reuni 6 meses após a realização da Veidã Artzit ou extra
ordinariamente a pedido da metade dos snifim, com maioria nas assei
fot Klaliot ou a pedido da Moatzã.
Art. 31- Participão do Kinus Chinuchi com direito a voz e voto dele-
gados, dos snifim:

12 delegados cnforme kvutzot do art 8, mais os bogrim

dos snifim

Art.32- São suas finalidades:

a) Receber relatórios das atividades educativas dos snifim;
b) Discutir as finalidades educativas do movimento;
c) decidir as atividades educativas para o movimento até a realização
do próximo kinus chinuchi.

d) traçar diretrizes educativas para a moatzã

e) rever todas as tochniot educativas do movimento

S unico- as decisões “do Kinus chinuchi deverão ser ratificadas pelo
kinus Artzi, devendo porém a Moatzã reiniciar seus trabalhos logo após
a realização do Kinus Chinuchi.

D- DA HANHAGA ARTZIT-

Art.33- A hanhagã Artzit é o consslho diretor do movimento que funcio
na entre os Kinussim Artziot.

Art.34- São membros da Hanhagã Artzit: Maskir Nacional ,Merakez Chinu-
ch Nacilnal, Merakez Itonut Nacional, Guisbar Nacional, Maskirim, Ha
snifim.

S Unico- São adidos da Hanhagã Artzit os shlichim do movimento.
Art.35- São suas atribuições: |
a) servir de orgão apelativo e ratificar de desligamento e suspenção
de chaverim conforme o $ unico, do artigo 11;
b) decidir sobre questões não julgadas em Kinus Artzi quando apresen
tadas por algum dos snifim até a realização do próximo Kinus Artzi;
c) ratificar e formar novos nucleos:

d) representar o movimento no exterior:

e) tratar da parte técnica das realizações nacionais do movimento.
S unico- Hanhagã Artzit deverá se reunir no minimo 4 vezes por ano.
E- DA MOATZK

Art 36- & o orgão de maior instancia do Dror Habonim, reunindo-se se
mestralmente ou a chamado da Hanhaga Artzit.
Art. 37- São membros da Moatzã:
a) Maskir Nacional     
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b)Merakez chinuch Nacional

c)Merakez Itonut Nacional

d)Guisbar Nacional

e) Merakezei Chinuch Hasnifim

Art 38- são suas finalidades:

a) discutir e planificar as atividades educativas no movimento;

b) Planificar as bases para temários de Kinussim e veidot.

c) resolver em conjunto com a Hanhagã artzit problemas nos queis esta

se achar inconpetentes.

d) zelar pelo cumprimento das decisões de kinussim e veidot.

e) discutir todas as questões não discutidas em kinus chinuchi quando

apresentada por algum snif, até a realização do próximo kinus chinu

tds

f) tratar da parte chinuchi das realizações nacionais do movimento.

F- DA MASKIRUT PEILA

Art.39- Amaskirut peilã é composta por:

a) Maskir Nacional

b) Merakez chinuch nacional

c) Merakez Itonut Nacional

d) Guisbar Nacional

SUNICO- A maskirut peilã faz parte da Hanhagã Artzit e da MOatzã con

forme artigos 34 e 37.

Art. 40- Os membros da Maskirut peilã são o orgão executivo da Hanha

gã artzit e da moatzã

Sunico- a sede da hanhagã Artzit e da moatzã serã em São Paulo, onde

estarão seus arquivos e onde serão mantidos seus encontros.

Art. 41- Os membros da Maskirut peilã não precisam residir necessaria

mente na mesma cidade.

Art.42.-0 merakez chinuch 6 o merakez itonut nacinais poderão desen-

volver suas atividades junto às respectivas vaadot dos snifim onde re

sidem.

$unico- Os membros da maskirut peilã poderão requisitar chaverim de

seus snifim para trabalho em comissões auxiliares.

Art. 43- O maskir e Guisbar Nacionais deverão residir na cidade sede

da Hanhagã Artzit e da Moatzã.

Art. 44- O maskir nacional dirigirã todos os trabalhos da Hanhaga ar

tzit e da Moatzã.

Art. 45- em cado de impedimento de algum membro da maskirut peilã a

Hanhagã Artzit deverá designar seusubstituo atê a realização do prô

ximo kinus artzi ordinário ou extraordinário.

CAPITULO 7
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CAPITULO 7 -

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art.46- Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pe
la hanhagã artzit atê a realização da próxima veidã artzit.
Art.47- Qualquer modificação nos presentes estatutos somente poderão
ser feitas numa veidã artzit.

Art. 48- Os presentes estatutos deverão ser lidos antes da realização
de toda asseifã klalit ordinária dos snifim.

Art.49- Os presentes estatutos estão de acordo com as diretrizes do
movimento,

Art. 50- revogam-se as disposições em contrário.
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ED ciRae NO

Desde alguns anos atras, mais precisamente desde o
segundo kinus chinuchi realizado pela tnuã, em 1956, vários cha
verim tem se dedicado a analisar a estrutura de tochniot e de ha
drachã do movimento. Todas estas análises, desde a primeira, tem
fixado os fatores que tornam falha a educação dentro da tnuã e,
de uma forma ou de outra, tem se revelado verdadeiras em sua es
sência.

Na verdade, os fatores que hoje atrapalham uma pro
dutividade maior no campo chinuchi continuam sendo os mesmos que
preocupavam nossos chaverim em 1956.

Dos objetivos fundamentais ou primeiros do movimen
to, alguma coisa mudou bastante nos dias que correm. O fato de
que não lutamos mais tão arduamente pela proletarizaçãoos nossos
chaverim quer, sem dúvida, dizer alguma coisa. A mudança que o
mundo sofreu desde 1956 até hoje, refletiu-se em nosso movimento
pelo abandono de algumas metas, tornadas ultrapassadas pela evo
lução da sociedade em que nos propomos viver.

O fato de que o kibutz de hoje não se compara ao de
trinta anos passados, traz em si modificações no comportamento
dos chaverim que pertencem aos quadros do movimento. Os estudos
universitários, abandonados um dia, pela necessidade premente de
homens e não doutores nos kibutzim, hoje assumem importância ca
da vez maior para os integrantes datnuã. Esta fora de cogitação
qualquer dúvida sobre a importância que estes estudos podem ter
para cada membro em particular. A evidência ê que a proletariza.
ção já não pode ser considerada meta primordial do movimento.

O que se pode, sim, exigir é o não aburguesamento
das disposições que encontramos. O fato de que todos encontram-
se dispostos a cumprir os estudos universitrios, por exemplo ,nãodeve levar-nos ao extremo de tornar-se esta disposição num prolongamento da sociedade burguesa de que somos originados.

UMA"ו educação sem amos jamais poderã conseguir
senão uma adaptação artificial, falsa, à neatidade. As inibições
ertadas exclusivamente com base na severidade produzinrao Anevita
velmente conflitos na organização do psiquismo e impedinão uma unificação da personalidade, porquanto continuam ainda a sen cor
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pos estranhos,"

A meta principal da nossa tnuá deveria resumir-se,

nos dias de hoje, na seguinte afirmativa:

" O movimento deve trabalhar no sentido de formar

individuos conscientes da nova vida que irão assumir, nãc se res

tringindo à simples formação de imigrantes para aumentar a popu.

lação kibutziana."

Desta forma, estabelecemoso princípio de que o mais

importante é SER CONSCIENTE do seu papel na sociedade que o cer

ca. Mais que isso, ter condições de enfrentar as mudanças e pos

siveis lutas que esta nova vida vai lhe trazer. Morar em um ki

butz, para a tnuã, deve ser algo mais que simplesmente viajar pa

ra Israel e tornar-se chaver kibutz. Nosso trabalho no setor de

educação deve tornar ou dar elementos aos nossos chaverimn que os,

habilitem a participar ativamente da vida kibutziana, continuando

a participar na renovação constante das estruturas vigentes sem

pre em busca de seu aperfeiçoamento. Devemos capacitar nossos cha

nichim a participarem da realidade global, sem se restringirem

ao problema de solucionar suas vidas e fim. Nossos chaverim de

vem ser elcmentos de renovação e critica cons“ante ao habitual.

A enfase de nossa educação deve dirigir os chani.

chim de forma honesta ao kibutz. O motivo de chegada do chanich

ao kibutz deve ser seu conhecimento de outras formas sociais e

sua consciência das vantagens que o kibutz pode oferecer.

Não podemos esquecer nesse contexto a nossa perti

nência a uma nação espalhada pelo mundo e o profundo desejo de

retorno ao nosso pais. Nossa ligação com o Estado de Israel deve

ser evocada no dia a dia tnuati, para que o chanich entenda o por

que de nossa ida a Eretz como concretização do ideal tnuati.

Na perseguição destes objetivos, devemos estabele|

cer marcos educativos que nos levem a alcançá-los de maneira pro

dutiva e eficiente.

Nos três tipos de educação que devemos desenvolver

para atingir estes objetivos, deve haver um cuidado especial pa

ra que mantenha-se o principio de honestidade a que nos atemos .

Não devemos, nós, atuarmos como atua a educação oficial que nos

cerca.

A educação do carater, a social e a nacional devem

interagir na formação do himem consciente e batalhador a que nos
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propomos. Para tanto, nehuma forma rigida de educação deve ser es

tabelecida. No dia a dia educacional, deve vigorar o amor e o res

peito pela personalidade do chanich. O bom senso deve guiar as a

ções e reações do madrich em sua lide diária. O fato de que quere

mos ou gostariamos que todos os nossos chanichim fossem viver em

Israel, em um kibutz, não deve nos levar a extremos de perfeição

em nossa ação educativa, transformando-a em doutrinação pura e sim

ples.

Não devemos ter, por outro lado, receio nenhum de

que nossos objetivos sejam conhecidos de pais e outras pessoas en

volvidas conosco em nossa tarefa.

Devemos levar em conta, quando falamos de educação,

que os prováveis educandos são, em sua essência, pessoas com per

sonalidades diferentes, não podendo ser efetuada nenhuma generali

zação acerca de suas necessidades, hábitos, vontades de momento ,

enfim. Nada que diga respeito ao intimo de cada chanich deve ser

rapidamente analisado para uma solução sumária.

Cada idade tem seus anseios e objetivos a cumprir .

Não só para a tnuã, mas, também, para si mesma. Isto deve ser 6

vado em conta quando pretendemos apresentar uma tochnit educativa

para determinada shchvã. Não podemos isolar os aspectos culturais

ou sociais que a tnuã quer ensinar dos anseios e angústias de ca

da idade. Deve haver um entrosamento continuo entre necessidades

emocionais do chanich, sua atividade cultural e sua conscientiza|

ção social. De nada adianta corientarmos psicologicamente o chanich

tornã-lo um ser perfeitamente equilibrado, se ele for destituido

de sua capacidade critica frente a sociedade. Como,de resto,de na

da adianta termos chanichim intelectualmente perfeitos e sem con

dições de dirigir sua vida emocional com segurança.

Nosso papel educacional deve atender aos três niveis

básicos: emocional, intelectual e social, sem umarelação estática

de prioridade entre os três.

Uma das primeiras normas que devemos estabelecer &

a da diferença entre ensino e educação. Muitos dos nossos madri.

chim tem se prendido à transmissão de textos, história, material

informativo, achando que com isso cumprem sua função. Muitos tem

se prendido à tarefa de transformar a kvutzã em um grupo de encon

tros semanais para diversão. Enfim, muito poucos madrichim tem se

empenhado em equilibrar as necessidades dos chanichim com o obje

tivo intelectual a ser alcançado. Fato é que poucas kvutzot tem

vera - םינובהרורד
  



 

 

alcançado um bom padrão de educação.

Nós não estamos interessados em ensinar história ju

daica ou universal aos nossos chanichim, nem mesmo em transformã-

los em perfeitos participantes de festinhas de aniversário. Esta.

mos interessados em que cresçam na plenitude de suas capacidades,

que sejam pessoas equilibradas e felizes, que tenham um minimo de

curiosidade intelectual, para que busquem constantemente coisas

novas para si e para os que vivem com ele.

Para chegarmos a isso, algumas atitudes de caráter

prático devem ser tomadas. Desta forma, não ê por necessitarmos

urgentemente de madrichim que continuaremos a colocar qualquer um

em hadrachã, sem levar em consideração sua capacidade real de trans

mitir adequadamente, tanto intelectual quanto socialmente. O sis|

tema que adotamos hoje &, com certeza, falho, pois determina a en

trada de qualquer um em hadrachá, não importando a sua real condi

ção de atender aos Pígncipios acima estabelecidos. A proposta não

é realizarmos exames de pré-chug ou coisa do genero, mas, sim,ter

mos um minimo de responsabilidade coletiva quando alguém entra em

hadrachã. O chug de madrichim deve atender a esses principios, 6

rientando e verificando seu cumprimento em relação aos chanichim.

(Parece chato este papel de fiscalização, mas é essencial para que

os chanichim não percam em sua vida no movimento.) Esses principi

os devem ser extenuantemente discutidos nos fóruns de formação de

madrichim, para lenbrâ-los constantemente do papel que devem exer

cer.

Assim como não queremos meros imigrantes para o ki

butz, também não queremos meros "companheiros de brincadeiras" pa

ra nossos chanichim, sejam eles tzofim ou magshmim. A responsabi|

lidade de cada madrich deve ser completa sobre a kvutzã que ele

trabalha. Se não o for, estaremos repetindo a escola e o clube,on

professores e recreadores tem como norma geral cumprir o seu 8

rio de aula e mandar os alunos para o inferno. Nossos madrichim

não podem se tornar pessoas interessadas em que 0 5808060 passe ra

pidamente. Devem encarregar-se de compreender o chanich e traba |

lhar a kvutzã de forma honesta, dando-lhe a atenção que ela neces

sita. Feito isso, com certeza o sábado passará mais rápido e, me

lhor que isso, todos terão a certeza de um trabalho bem feito.

"...um homem não tem programas, tem objetivos."
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"...Uum homem não tem programas, tem objetivos."

Desde muitos anos, tem-se pensado em como chegar ao
maior número possivel de chanichim dentro do movimento. E desde

muitos anos, tem-se pensado numa forma de capacitá-los aos objeti

vos que propomos.

Uma das formas encontradas para isso foi a unifica.
ção das tochniot realizada a partir de 1976. Através do estabele.
cimento de uma lista de tochniot que abrangia todas as idades, 0
movimento permitia ou dava chance aos madrichim dos vários estados
de realizarem um trabalho conjunto bastante amplo. A verdade é que
esta unificação de tochniot resultou em uma tarefa bastante inefi
caz por motivos que variam desde a falta fisica da tochnit propria
mente dita até a total falta de realidade da mesma para a kvutzã
em questão. Afora isso, revelou-se uma tendência entre os madri
chim de se restringirem completamente aos assuntos da tochnit.Por
estas e outras, a medida não teve o sucesso que poderia ter tido.

Diga-se,ainda, que da falta de necessidade de preo|
cupar-se com o que transmitir aos chanichim, poucos madrichim se
interessaram em tentar criar novos assuntos ou novas formas de
transmitir o que era necessário. Vem dai a extrema falta de mudan
ças em nossas tochniot, que continuam as mesmas de anos atrás. 1

que a ressalva às shchavot de tzofim e solelim que por falta abso
luta de outras tochniot teve o mérito de criar algumas tochniot
novas para machanot. |

Hoje, estamos frente a necessidades diferentes em

relação ao nosso material de transmissão, ideológica ou intelectu
al. As mudanças em relação ao meshek ijaad da tnuã devem, com cer
teza, trazer modificações de porte em nossa educação.

Os objetivos a que nos propomos quando defendemos a
concretização de um meshek chadash passam a ser diferentes dos an
teriormente assumidos. Um novo kibutz é uma renovação para o movi
mento, não hã como negã-lo e, como tal, exige renovações dentro
do próprio para que a idéia não caia no vazio.

Que modificações serão estas, nós ainda não sabemos
mas com certeza j5

Mais do que nunca, nossos chanichim deverão passar
a ser educados para uma vida diferente. Um kibutz chadash tem uma

à podemos prever algumas ligadas a educação.
5

dinâmica completamente diferente da apresentada por um kibutz va
tik. Começando pelo menor número de chaverim até principios como
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linat mishpachti, o kibutz chudash & uma concepção bem distinta

da usualmente conhecida da tnuã. Estas novas idéias devem ser tra

zidas e estudadas dentro da tnuã, como hã algum tempo atrás estu

damos os problemas dos kibutzim grandes e suas propostas.

Além da inclusão destas novas discussões nº) ncsso

dia a dia, outras mudanças devem ocorrer no sistema de transmissão  que empregamos, em face da crescente modernização do munlo ao nos

so redor. |

As tochniot unificadas não deram o resultado cre se

esperava delas e a solução é tentarmos um novo sistema qie 055

titua. Ou que lhes dê um dinamismo maior que o atual. |

Nossa proposta é estabelecermos tochniot n:. Coma |

da recente "Educação Sexual". Esta tochnit traz não a iniormação |

a ser transmitida para os chanichim. Traz, isso sim, os5

que cadashchvã deve alcançar com o estudo de educação sex:al. To |

das as shchavot são analisadas em função de sua idade e anseros

básicos. Dai é estipulado um determinado nivel a ser atinsido em

termos de discussões e conhecimento sexual. Nivel que não revre.

senta um limite.

Nossa idéia É fazermos o mesmo com as tochniot que |

trabalham mais diretamente com o intelecto, procurando un: buse |

do que devem ser os 00[6%1705 1ת%6166%0ט5686866815ת6תטה. 686 |

claro que estes objetivos intelectuais são os que a tnuã gostaria |

que os chanichim trabalhassem. Não fazem, necessariamente, parte |

dos temas que eles escolheriam habitualmente, mas deverão catisf Io
«

zer com bastante amplitude as necessidades da tnuã em seus objet
pr
a

vos de educação socializante, judaica e nacional. |

Escolher metas intelectuais a serem atingidas é uma

tarefa dificil e fadada a erros. Mas esperamos que uma modi <.cação |

nos métodos de transmissão possa tornála mais fácil. Um dos 650

dos a ser empregado nesta transmissão poderã ser o utilizado no |

último seminário hadrachá(1981) onde todas as questões eran irazi

das na forma de situações conhecidas dos chanichim e dai cxtrapo.

ladas até o objetivo que se queria atingir.Dando-se aos chanichim

situações-problema,as quais serão pesquisadas e discuticas a fim

de serem solucionadas,nbteremos um nivel de participação 768. mui

to grande, tornando dinâmica qualquer discussão. O fundamental nes

te tipo de peulot é que o chanich sairá dela enriquecidc em seu

raciocínio crítico e não mais o fato de que ele aprender « que
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pensava mais um filósofo.

Devemos deixar de funcionar como as escolas que tan

to criticamos com seus curriculos fechados e sem sal, utilizando

o potencial que a tnuã oferece para transmitir o que achamos jus.

to.

O abandono das sichot como elemento básico da nos

sa peilut com a kvutzã, com certeza tornará o trabalho mais difiã

cil. Mas, o nivel de participação e aproveitamento dos chanichim

deverã recompensar este trabalho.

Deixando de ser um órgão burocrático, que dã dire|

trizes gerais aos madrichim das kvutzot, as vaadot chinuch passa

rão a envolver-se no processo de educação de uma kvutzã desde o

momento em que são definidos os objetivos da mesma até o momento

da avaliação dos resultados atingidos.

Cada madrich entrará no cheder ou onde quer que se

ja não mais com um texto a transmitir, mas com um objetivo a al

cançar.

Os chuguim de madrichim passarão a reunir-se para,

num primeiro momento, definir os objetivos a que se pretende che

gar com o trabalho da kvutzã especifica, respeitando a peculiari

edade do grupo em seu tempo e espaço. Dentro destes objetivos,es

tarão, mesclados, aqueles que a tnuã quer atingir e aqueles que

são necessidade dos chanichim. O elo entre ambos deverá ser encon

trado pelo madrich em sua convivência com o grupo.

A partir dai, o trabalho do madrich serã o de criar

situações que levem a discussões e análises, tendo em vista alcan

çar o objetivo pré- fixado. Tudo isso dentro de uma linha geral

estabelecida para a shchvã.

A tnuã como um fôrum amplo, deve tentar analisar no

vamente suas necessidades em relação aos chanichim. O estudo das

situações especificas de cada shchvã oferecerá um ponto de parti

da para se chegar ao estabelecimento de objetivos gerais. Então,

bastará que cada vaadã chinuvh se adapte a eles dentro das condi

ções locais e teremos um sistema adequado à realidade dos chani

chim e da tnuã.
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DUGMA ISHIT

Amon Solomon

Chaverim, desde muito tempo, a tnuá passou por diver
sas crises, altos e baixos, épocas de ouro e épocas de dificulda
des. Em cada uma delas, tentamos aprender com nossos erros e en
frentar a realidade das diversas épocas.

Nosso movimento nasceu de cima para baixo; não nas
cemos como um movimento educativo-escáutico, mas como um grupo
politizado de jovens mais velhos e, apenas mais tarde, chegamos
a educação. Estes jovens politixados, que firmaram as beses de
nosso movimento, tinham suas idéias claras e bem definidas, visan
do a formação nacional, social e orientadora para o kibutz, crian
do, assim, valores naionais e sociais no jovem, formando um novo
homem, que tivesse como meta a justiça social e a identificação
com seu povo, cultural e historicamente.

Ou seja, nosso movimento foi criado em cima de bases
sólidas que se fizeram valer durante os anos por mostrarem-se ver
dadeiras em sua concepção.

Somos, entao, um movimento educativo, com caracteristi
cas claras e bem“definidas de buscarmos uma sociedade não baseada
unicamente em principios, mas uma instituição, cujos membros deve
rão lutar e realizar seus ideais na vida diária. Porém, o fato de
sermos um movimento educativo de jovens para jovens, temos tambem
nossas deficiências educativas e, para supri-las, temos algo espe
cífico do movimento juvenilt o EXEMPLO PESSOAL.

Acredito eu que nossas aspirações ao crescimento da
tnuã, sua responsabilidade com a missao sionista-humanista, tudo
isto nos dá o diretik, digo, o direito de nos ocuparmos com a edu
cação. Porém, acredito, também, que maís importante que nossas pa
lavras são nossas atitudes. Quando um jovem entra na tnuá, sente
um ambiente diferente ao que esta acostumado: ele, como jovem, 6
valorizado e respeitado e o movimento tenãa responder suas neces
sidades como homem e judeu. O fato é que somos uma sociedade den
tro de outra, que por ser uma sociedade burguesa traz seus refle
xos para dentro de nosso movimento. Decorrente disto, existe uma
série de atitudes antagônicas de chaverim nao coerentes com a for
ma de ser e o espírito da tnuã, que criam um certo "status" impos
sivel de coexistir com os valores da tnua, pois deixam de visar o
interesse da tnuá para, muitas vezes, tentarem moldar a tnuá aos
seus próprios interesses, tentando criar um certo elitismo, deixan
do, assim, de se sentir responsável pela tnuá como um todo.

"... Somos um movimento de vanguat
da mas nao de elite. Temos a mais profunda desconfian
ça com relação a tais "elites", pois nao faltam exem
plos na história dos povos e do povo de grupos seme |
lhantes, que, pelo seu aristocratismo político, perde
ram todo o contato com a realidade e suas exigências,
no meio em que viviam."

(extraido de 'kíbutz BrfrChailpag36)    
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Portanto, chaverim, creio que não existe lugar dentro

da tnuá para elites. Todos temos as mesmas obrigações e responsa
bilidades e o mesmo valor no meio em que vivemos.

Sendo assim; como citei no inicio, nascemos de umgru
po politizado, que mais tarde sentiu a «necessidade da educação e
a escolheu como meio para um fim em que acreditavam. E nos, como

herdeiros desta educação e, sem esquecer, responsáveis diretos pe

lo processo educativo, temos o dever de fazer valer nossos valores

que estão se esvaziando com o passardo tempo, temos que mostrar

a educação de forma clara, lúcida, nao só atraves de palavras,mas
de atos e ações; temos que fazer valer, principalmente. as carac

teristicas e atitudes que nos definem como jovens de um movimento
juvenil socialista e chalutziano.

E a DUGMA ISHIT'( exemplo pessoâàl ) ea única arma que

temos que nos mostra verdadeiros como educadores, que não traz dú

vidas nem receios ae educando, que cria todo nosso espirito e mos
tra claramente nossos valores. Ressaltando nossas atitudes e ide

ias, educando culturalmente, aumentando, assim, nossas concepções

de mundo, porém, sempre mostrando como educador e como chaver que

podemos e fazemos o que educamos e mostramos, transformando em re
alidade a maiór dugma ishit que temos no movimento: a AGSHAMÁ ATZ
MI, a nossa realização máxima de chaverim a caminho da Israel, a

ALIA.
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CAMINHOS DO NOVO MOVIMENTO

1- INTRODUÇÃO

A realização dessa primeira Veidaã do movimento unificado,

traz como marco revolucionário a união de dois movimentos juvenis

que se identificam numa plataforma ideológica como sionista-socialis

ta - kibbutziana,sendo o meio de construção de uma sociedade mais juf

ta e igualitária, em que o homem possa desenvolver suas potencialida

des e contribuir socialmente e culturalmente.
No decorrer da história, os dois movimentos juvenis passar

ram por diversos processos de junções e disjunções, mas sessurge nes

so momento histórico um novo movimento: DROR HABONIM, que atravês

de seu trabalho junto as instituições judaicas para trazer para den

tro dos marcos do movimento, tendo como objetivo a ampliação de nos-

sas fileiras para que tenhamos em nossas aliot, meir número de jovenb

judeus identificados com a idéia sionista-kibbutziana.

Temos a certeza de que com a união das duas Tnuot, udeg

mos a crescera participação de jovens judeus, e que possamos ser de-

finitivamente uma juventude de vanguarda e realizadora, sem que com

isso nos transformemos em pura clite, mas sim na tentativa de dar

resposta a essa mesma juventude.
Hã uma questão importante dentro desse quadro em que deve-

mos nos preocupar com essa união,reside reside na nossa mentalidade

de crescer e não perder nosses antigos chaverim pelo caminho,pois to

dos sabemos que iniciamos um período de adaptações e por um motivo

ou outro,esses mesmos chaverim saem da tnuã e não hã a devida preocu

pação por parte de cada vaadã chinuch em tentar solucionar e acompa-

nhar este tipo de situação.
Reafirmamos neste Lº Veidã a necessidade de um trabalho ne

te sentido,tendo a frente a orientação de vaadã chinuch ha snif e co

sequentemente a conscientização de nossos madrichim.

Ao longo do período de peilut da Hnhagã Artzit, procuramos

direcionar nosso trabalho na dinamização do novo processo que atrave

ssa a Tnuã. Proceesso este em que nos encontramos na FASE PROLIFERA

TIVA de ações das nossas idéias.
Essa FASE PROLIFERATIVA iniciou-se com a discussão a respe

to de novos desafios para o movimento, pois havia necessidade de ana

lisar os motivos pelos quais não ocorriam mais aliot constantes, e s

chegou a uma conclusão de que o novo meshek aliã pudesse solucionar

a questão e que com o decorrer do tempo transformaria-se num meshek

da TnuãBasileira.Tnuã
Temos a certeza que com a união das duas Tnuot, tenderemos

a crescer a participação dos jovens judeus, e que poss

de adaptação no país, vem se fixando de forma bastante promissora

comprovando aos poucos que a semente da movimentação para a realiza-

ção máxima da Tnuád darã frutos e muitas realizações, sendo essa mais

uma das opções de aliã que 8 1תטא 50 propõe para seus chaverim e a

toda juventude judaica que se identifica com a ideologia sionista --

socialista.
4 Sem dúvida de que este ponto sobre a opção à outros jovens

é bastante séria e complexa, pois também devemos ter a função de di-

vulgar nossas idéias ao ichuv brasileiro e tentar dessa forma absor-

ver pessoas interessadas com a idéia.
Após essa introdução do nosso quadro atual do movimento, nós

resta enfocar os motivos pelos quais a Tnuáã propõe como sistema de vi-

da o Kibbutz. E aqui reside nosso posicionamento ideológico mais set

rio de nossas atitudes e nos cabe analisã-las o significado dentro dá

movimento.
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 Em nossos conceitos educativos, temos que entender que 0

 



 

 

objetivo primeiro de nossa educação, é a própria educação do homem,
que atraves do chanich como elemento transformador e renovadorp pos!

sua condições de ressurgir nossos valores que rcvolucionem nossa epy

ca.
Em minha opinião, este 6 o princípio basico 66 ם0558

logia. O ponto de partida para atringirmos ao longo do processo

educativo é a concientização do chanich o qual não é um ente passivo,

mas sim um elemento que procura compreender o mundo que o rodeia,

possuindo sua própria visão critica do mesmo. Desta forma teremos

a possibilidade de leveantar de forma séria o questionamento sobre

a IDENTIDADE JUDAICA e a PROBLEMÁTICA do MOVIMENTO SIONISTA, a qual

atualmente na Tnuã é questão es quecida e quáse secundária, por par-

te a Vaadã Chinuch Hasnif, e ao contrário, deve assumir um caráter

mais prioritário para que possamos mostrar aos nossos chanichim ne-

gamos a Galut.
Dentro dessa linha de raciocínio podemos entender os motiyo

voa pelos quais acreditamos na vida kibutziana como meio de alcançar

a vivência socialista em Israel, onde o Kibutz como a forma mais

acertada para a colonização do nosso movimento em Eretz, e todos os

aspectos políticos e ideológicos com o Meshek. Devemos entender o
Kibutz como uma cêlula social do homem e da sociedade socialista,

centro econômico de colonização e produção. Centro de criação de

indivíduos participantes dos problemas do Estado. .
O Kibutz como meio de luta por uma sociedade mais justa em

Israel e defesa dos interesses da classe trabalhadora para a criação

de uma cultura nacional e a transformação do Estado de Israel em um
estado também sionista.

Esta plataforma ideológica do movimento só terã um pleno
entendimento quando nos preocupar--nos com seriedade com nosso futuy
ro como movimento juvenil na Galut. .

Para tanto, gostaria de propor um grande seminário ideolog

co para toda as shichavot Bogrot do movimento no final do ano de 19:

abarcando os seguintes tópoicos:
1- Nossa situação vomo movimento juvenil na Galut.
2- Levantamento da situação da dupla nacionalidade.

3- O sionismo kibutziano como uma opção para a problemática judaica

4- O kibutz na atualidade.
Assim sendo, o movimento caminha de forma bastante acelc-

rada e devemos mais do que nunca abrir nossos olhos frente aos pas-

sos que estamos tomando, e nos concientizarmos dessa nova situação.
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2- O NOVO MESHEK YAD

“

Na última Veidã da tnuã Ichud Habonim,o movimento decidiu

pela opção de buscar um novo meshek yaad (kibutz que seria o lugar

de aliã de seus chaverim) para a tnua.
Hoje passados 3 anos desta decisão,estamos perante uma no

va realidade a qual nos obriga a tomarmos uma decisão da qual deve

ser este kibutz.
Seis chaverim da tnuá constituéêm o Iº garim(núcleo de gru

po de chaverim) que se encontra em Quezer.
Kibutz iGuezer & um kibutz chamado tzair(jovem),visto que

conta com 6 anos de existência.Estã situado na antiga estrada que 1|

liga Tel-Aviv a Jerusalêm,e atualmente é formado por haverim da 8

Habonim dos E.U.A. , e conta aproximadamente 70 chaverim.

No mes de janeiro de?º 1981, os chaverim do garin, em conçor

cordância com o Ichud HaBonim Olamit Mundial , Dror Hakibutz HeMeu

chad e kibutz Bror Chail iriam para o kibutz Guezer para um periodo
de experiência de vida num meshek( kibutzD.

Durante este periodo de experiência no kibutz, eles foram

muito bem recebidos, isto é, tiveram uma boa klitã(absorção), foram 
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distribuidos em bons lugares de trabalho, assim vomo 0 meshek compre

endeu o nroblema de estudps universitários do gcrin. Segundo eles (ob

chaverim do garin) o kibutz tem muitas condições de absorção de cha

verim da tnua brasileira, e que, principalmente, por ser um kibutz

taair, constitui um grande desafio para os bogrim do movimento, virem

a Guezer e lã se fixarem.
Um grande fator de motivação é o fato de que a maioria 106

טספצנבנת00תסצ1ת62%0קא558צהתטת650080ת 000207, 6 ficaram muito en

tusiasmados com o kibutz. Este fator é muito importante, pois a mo)

tivação existente por parte dos bogrim, faz com que estes dirigam

seus esforços e tamb, digo, tenham e sintam um desafio maior na real

lização de sua aliã.

GARINIM

A formação de garinim para Israel faria com que o primei|

ro garin fosse feforçado e assim os garinim que lã estivessem se

fortalereriam com o tempo e o kibutz realmente vitia a se tornar oO]

kibutz da tnuã que tanto esperamos.
Quanto à formação de garinim propomos, daqui para a fren

te, que o movimento passe a ser um endereço catalisador de todos a

queles individuos previamente selecionados que gostariam de tentar

uma experiência de vida em kibutz, sejantando a nós. E esgye teria

como consequência um fortalecimento do garin, chegando a ser parte

integrante do trabalho chinuchi do movimento, que serãã organizar

e preparar garinim para o kibutz.
Este esforço deve-se ao fato de reconhecermos que somen-

te o movimenyo não teria força para todos os anos mandar um garin

ao meshek e que com um bom trabalho junto as kvutzot de Etgar e

Tapuzim, poderã num futuro próximo nos fornecer elementos para os
nossos garinim.

Nesse momento em que nos lançamos na concretização de um

novo meshek para a tnuã, devemos unir forças ao máximo e tentarmos

organizar ao máximo a juventude que se interessa pela tentativa de

uma experiência de vida em kibutz. Não devemos manter o nosso ki-

butz em uma redoma de vidro e digamos que ele é sô nosso, mas devem

mos sim, sairmos para fora dos marcos tnuatiim normais e divulgarmo

nossas intenções.
A própria motivação que esse trabalho fara nos bogrim se-

rã positiva no sentido de concentrar mais suas atividades, e evitar

a dispersão que advêm do fim do trabalho efetivo dentro da tnuã.

PEILUT DE BOGRIM

Achamos que até agora tratamos mais do aspecto de trazer

novos chaverim e muito pouco sobre como trabalhar melhorcom os bo -

brim jã existentes. Sendo assim, propomos que os bogrim se organi

zem em garinim comforme seu interesse que provavelmente farão aliã

estabelecendo garinim. Os garinim serão formados com chaverim do

movimento e chaverim de outros lugares sendo est que estas kvutzot

deverão ser organizadas, necessitando de tanto cuidado por parte do

movimento como de nossas shichavot normais.
A realidade atual do movimento onde temos um grande númer

de chaverim bogrim terminando seus estudos em áreas diferentes, faz

com que nos devamos organizar muito bem para que haja um intercâm-

bio entre os bogrim no sentido que os garinim sejam formados, e tra

balhem dentro dos marcos tnuatiim como kvutzã, mas uma kvutzã que

terã como tochnit uma preparação para aliã, assim como de represen-

tação do movimento.
Quanto a essa representação consideramos que é chegada

a hora da tnuã começar a formar grupos de ação política de jovens,

nas diversas comunidades em que atuamos, e tentar acrescentar uma

dinâmica sionista realizadora nas diversas atividades comunitárias.
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4º)

5º)

6º)

79)

8º)

99)

10º)

F=0013-ma3u-T2/4

SAUDAÇÕES

ER VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda a união dosו

dois movimentos juvenis no Brasil. Estendendo os votos de um tra

balho sionista junto a juventude judaica no Brasil.

"A Iº VEIDA ARTZI' do movimento DROR HABONIM, sauda a união dos

dois movimentos kibutzianos, ICHUD HAKVUTZOT VEHAKIBUTZIM e KIBU

TZ HAMEUCHAD no novo movimento kibutziano,'TNUA KIBUTZIT HAMBUCHE

DET", desejosos de que reflita de maneira positiva a junção para

a tnuáã brasileira, para que possamos ter a retaguarda do trabalho

no movimento.

"A Iº VEIDA ARTZI” do movimento DROR HABONIM, sauda o garin que es

tã no kibutz guezer, tendo apoio incondicional do movimento para

suas realizações pessoais e a certeza de um forte kesher com a tnua

brasileira.

“A Iº VEIDA ARTZI'' do movimento DROR HABONIM, vê com muita alegria

a saída do segundo garin em principio do próximo ano e gostariamos

de desejar ao garin: BEATZLACHA!

"A Iº VEIDA ARTZI' do movimento DROR HABONIM, salienta a importan-

cia da continuidade da formação dos batei bogrim como meio de mi-

litancia dos chaverim ao movimento e a vivencia comunal dos nossos

valores.

"A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, presta seu voto de

pesar ao falecimento do líder trabalhista Igal Alon, que atravês

dos anos, lutou para que a sociedade israeli e principalmente o o-

perariado pudesse viver de forma mais justa. Desta maneira gostari

amos de homenagea-lo dando o nome a nossa Achsharã de IGAL ALON.

“A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda a "MACHLAKÃ

NOAR VECHALUTZ'" da Organização Sionista localizada em São Paulo,

atravez de seu representante, pela compreesão e serviços presta-

dos ao movimento.

“A Iº VEIDA ARTZI' do movimento DROR HABONIM, sauda os VAAD HORIM

dos ishuvim que trabalhamos, pelos esforços e compreesão ao traba

lho desenvolvido junto aos nossos snifim.

“A Iº VEIDA ARTZI” do movimento DROR HABONIM, sauda o KIBUTZ BROR

CHAIL pela sua dedicação e colaboração da peilut do movimento bra

sileiro e esperamos que essa mentalidade de ação permanece para o

melhor trabalho da tnuã.

“A Iº VEIDA ARTZI"- do movimento DROR HABONIM ,sauda a Organização

Sionista Unificada, pelo seu trabalho em prol da atividade sionis-

ta. |
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11º)

12º)

13º)

"A Iº VEIDA ARTZI”" do movimento DROR HABONIM, sauda a NAAMAT PIO

NEIRAS, pela demonstração de apresso e dedicação com o movimento.

“A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda a entrada da

nova Hanhagã Artzit e presta seus agradecimentos a peilut desenvol

vida pela ultima Hanhagã Artzit.

"A Iº VEIDA ARTZI" do movimento DROR HABONIM, sauda os snifim Cu-|

ritiba e Recife, pela aquisição de sua nova SEDE, esperamos que

sejam o núcleo do judaismo real desses ishuvim.
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ESTATUTOS DO MOVIMENTO
 

| Capitulo 1

Los Principios e Finalidades: |

. . |

- Artl - O Dror HaBonim é um movimento educativo que orienta a

juventude judaica no espirito do Sionismo-socialista, consideram |

E |

do-se parte integrante do movimento obreiro de Eretz Israei na

luta por um Estado Judeu socialista e dã seu apoio aos organis|

mos socialistas internacionais.

Art? - O Dror HaBonim do Brasil dentro do movimento cbreiro de

Eretz Israel tem sua diretriz chalutziana orientada em direcao

à TnuáHakKibutzit HaMeuchedet.

Art3 - Em consonância com seus princípios e fins, o Lror laBo

nim esclarecerá, organizará em seus quadros e educará a juventu
+,

de judaica, aspirando a formar grupos em todos os recantos do

pais, indicando-lhes o Kibutz como instrumento que o leve a rea

| 1128630 chalutziana em Eretz Israel.

Capitulo 2

Dos Chaverim:

Art4 - Podem ser chaverim da tnuá todos os jovens juceus de 9 |

a 23 anos que aceitem estes estatutos e quando pertencentes as

shchavot de maapilim, magshmim e bogrim que aceitem e este jam

de acordo com os principios e fins de suas diretrizes. E

$1º - A idade de 9 a 23 anos se refere aes bachurim, sub

atraindo-se, portanto, um ano para a idade das bachurot.

820 - Por indicação dos 'snifim de origem, pode a denhaga

Artzit resolver pela permanência de um chaver apos a idade limi

te se o julgar necessario para o movimento.

Art5S - Os pedidos de afiliação devem ser aprovados pela maski

rut hasnif.

" Súnico - A kvutzã de Bonim devera solicitar sua 10

. . . 5 . . * 3 -

ao movimento na primeira asseifa klalit ordinaria apos sua pas

sagem no chodesh hatnuá.   ליזרב-םינובהרורד  



 

 

Art6 - Um novo chaver, adquirira seus direitos uma vez tendo si

do admitido como chaver pela maskirut hasnif, apos seis meses de

permanência na tnua.

Capitulo 3

Da Tnua:
Art7 - O Dror HaBonim organiza seus chaverim em kvutzot consti

tuidas e formadas com base no ano escolar.

800160 - casos especiais serao julgados pela vaadat chinuch

hasnif.
Art8 - São as seguintes as shchavot do movimento:

Tgofim: ב
3a serie - 8 anos

4a serie - 9 anos Bachurot

Sa serie -10 anos

4a serie - 9 anos

Sa serie -10 anos Bachurim

6a serie -ll anos

Solelim:

62 serie -1l anos bachurot

“7a serie -12 anos bachurim

7a série -12 anos  bachurot
82 serie -13 anos bachurim

Bonim:

8a serie -l1l3 anos bachurot

1º ano -l4 anos bachurim

Mordim:
1º ano -14 anos bachurot

2º ano -15 anos bachurim

Maapilim:
2º ano -15 anos bachurot

3º ano -16 anos bachurim

Magshmim:
3º ano -16 anos bachurot

1º facul -17 anos bachurim

$1º'- A partir da shchva de solelim, bachurim e bachurot

passam a constituir uma só kvutzá, mantendo-se, na união, a di
ferença de um ano, de bachurim para bachurot.

82º - As passagens de shichavot deverão acontecer no cha
desh hatnua ( outubro de cada ano ), realizado pelos snifim.

Capitulo 4

Dos Direitos e Deveres:

Art9 - São deveres dos chaverim:
a) cumprir os presentes estatutos
b) acatar as instruções dos órgãos competentes

c) realizar os trabalhos que lhe competem ou lhe forem de
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signados

l-

2-

3

snif

d) saldar as quotas organizacionais

e) participar regularmente em atividades do movimento

£) cumprir em tempo sua obrigação com o programa designado

pelo movimento em Eretz Israel e com a Aliá

Artl0 - São direitos dos chaverim, por shchavot:

a) Tzofim:
Participar em vaadei hashchváã local

b) Solelim:
Participar em vaadei hashchva local

c) Bonim:
participar

participar

participar
participar

em vaadei hashchvã local e nacional

em vaadot hasnif

da maskirut hasnif

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot ha

;-item único - O direito a voz e voto fica reservado a partir

participar

pedir filiação
8
d) Mordim:

participar

participar

participar

participar

participar

da segunda 843 10 ordinaria

em seminário ideológico e chinuchi

ao movimento conforme parágrafo único do ar

É

em vaadei hashchvã local e nacional

em vaadot do snif e ser merakez

da maskirut hasnif

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminário ideológico e chimichi

ser madrich

e) Maapilim:
participar

participar

participar

participar

participar

ser madrich

ser votado

£) Magshmim:
participar
participar
participar

participar

participar

ser madrich

ser votado

ser votado
g) Bogrim:

participar
participar

participar

participar

em vaadei hashchva local e nacional
em vaadot ha snif e ser merakez

em maskirut

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminário ideológico e chinuchi

para delegado em veidot e kinussim

em vaadei hashchvá local e nac onal

em vaadot hasnif e ser merakex

em maskirut

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot

de seminários ideológicos e chinuchiim

para veidot e kinussim como delegado
para a Hanhagá Artzit e Moatza

em vaadei hashchvá local e nacional
em vvadot hasniíf e ser merakez
da maskirut

com direito a voz e voto nas asseifot klaliot:
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5- participar de seminário ideológico e chinuchi

6- ser madrich

7- ser votado para a Hanhagá Artzit, Moatzá Chinuchi e Meski

וגס 3

8- ser votado para delegado em veidot e kinussim do movimento

9- ingressar no beit habogrim

item 1 - a entrada no beit habogrim será condicionada a:

a) volta do programa da tmuá em Israel (shneot hachsha

rá rá ou machon )
b) ser indicado pela maskirut hasnif

item 2 - um novo chaver adquire seus direitos de acordo

com a shchváã a que pertence apos a permanência na tnua de

um periodo de seis meses, conforme o artigo seis

Artll - É direito da tnuã afastar um chaver em caso de indis

ciplina e/ou desvio de principios.

$19 - Direito da maskirut hasnif fazê-lo por 1 a > meses,

com direito de apelação à asseifa klalit extraordinária, convoca

da pela maskirut e constituida, no minimo, por 75% dos chaverim

do snif com direito a voto, em se tratando de shchavot bogrot.

$2º - Direito dss asseifot klaliot extraordinárias do snif

de suspendê-lo por seis meses ou expulsá-lo, a pedido da maskirut

que deverá afastá-lo até a realização da asseifa, em se tratando

de shchavot bogrot.
%39 - A expulsão ou suspensão de chaverim magshmim e bogrim

só será efetivada apos a ratificação da Hanhagá Artzit, cendo si:

do encaminhado a defesa do chaver à Hanhaga pela maskirut hasnif.

%49 - Casos de chaverim tzofim e solelim serão resolvidos

pela vaadat chinuch hasnif.

Artl2 - São considerados casos de indisciplina:

a) participar de organizações de caráter político que venham

a comprometer omovimento, sem O consentimento da maskirut

ou Hanhaga Artzit. |

b) desacatar as diretrizes de uma asseifa klalit, da maski

rut ou de instâncias superiores do movimento.

c) idesprestigiar atmuã ou concorrer para isso.

d) atuar ou falar wm nome da tnuá sem autorização da maski

rut ou Hanhagáã Artzit.

e) desobedecer ordens e/ou resoluções da maskirut.

Capitulo 5

Dos Órgaos Dirigentes Do Snif:

Artl3 - O snif é dirigido, em última instância, pelas asseifot

klaliot ordinárias, convocadas, obrigatoriamente, pela maskirut

hasnif de seis em seis meses, ou pela metade mais um dos chaverim

das shichavot bogrot, em caráter extraordinária.

Artl4 - São finalidades da asseifa klalit:
a) eleger a maskirut hasnif e elabotar-lhe diretrizes de

trabalho

item 1 - as asseifot Klaliot ordinárias de verso elege

rao os cargos de maskir, guisbar e merakez chinuch pa

ra um periodo de seis meses a um ono.
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item 2 - as asseifot klaliot ordinárias de inverno ocor
rerao para balanço e estruturação das atividades para O

segundo semestre e mudanças ocasionais nos cargos do

snif.

b) traçar orientação para problemas de âmbito local
c) decidir o serviço de orgao apelativo de suspensão ou des

ligamento de chaverim

d) tratar de qualquer assunto fora do âmbito normal da mas

kirut

e) orientar e eleger delegados do snif as instâncias de mo

vimento

+( discutir e opinar sobre os relatorios da maskirut

g) devidir pela convocação de uma veida artzit
item único - a maskirut ou metade mais um dos chaverim

das shichavot bogrot do snif poderão requisitar uma as
seifá klalit extraordinária em qualquer tempo em caso
de:

1- afastamento ou expulsão de um dos chaverim que

ocupem o cargo de maskir, guisbar du merakez chi|
nuch, após terem sido ratificados pela6 Ar

tzit, conforme o parágrafo único do aetigo 11
2- doença ou impossibilidade de0da
atividade desempemhada por um destes chaverim.
a“renúncia de um deles.

Art1l5 - São órgãos dirigentes de um snif durante os periodôs

entre as asseifot klaliot ordinárias, uma maskirut e uma vaadat

chinuch por elas eleita.
À - Da Maskirut:

Artl6 - A maskirut é constituida de sete membros, sendo eles:

a) Maskir - que dirige os trabalhos da maskirut hasnif, as
vaadot, .£orrespondência e outras tarefas de centralização e admi
nistração, devendo representar o snif externamente.

b) Guisbar - dirige as finanças do snif, realiza planifica
ção e execução de orçamentos e cobrança das quotas dos chaverim
e kvutzot.

c) Merakez Chinuch - que tem a direção do trabalho educati*

vo do snif, central. ização e coordenação dos chuguim e confecção

das tochniot de atividades. a
d) Merakez Tarbut - promove atividades culturais, chevratiot

e artisticas, mantem o Iton kir das shichavot bogrot e realiza

messibot e kabalat shabat.
e) Merakez Itonut - que trata da orientação, coordenação e

confecção das publicaçoes das kvutzot e dó snif.
k £f) Merakez Kishut - que centraliza e confecciona a publicã
dade externa e interna de chaguim e atividades do snif.

£) Merakez Moadon - que centraliza o patrimônio do snif, do
meshek em geral e da conservação da sede em geral.

$1º - Os meraksim das vaadot são eleitos pelos membros da

respecticva vaada.

$2º - Os cargos da maskirut podem ser ocupados por um cha

ver ou acumulados conforme a necessidade de cada snif. e  
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%39 - O sheliach hasnif é adido à maskirut.
Artl7 - É de competência , atividade e responsabilidade da Mas;

kirut:

a) cumprir e fazer cumprir as decisões das asseifot klaliot
do snif e das instâncias superiores do movimento
b) coordenar as atividades da vaadat chinuch em conformáda
de com as demais vaadot
c)iinformar mensalmente 8 Hanhagã Artzit das atividades do
snif

d)julgar casos de indisciplina de sua competencia conforme

o item "a! do artigo 11.

$ Unico- afastar do movimento chaverim inclusos no artigo

12 apôs ter sido cumprido o artigo 11.

e) admitir novos chaverim conforme os artigos 4,5, e6.

ART. 18- Em casos de exigencias do snif de trabalhos que não são

do encargo das vaadot, deverão ser criadas comissãoes temporã-

rias nas quais serã voluntária a participação dos chaverim, a

qual se dissolvgrã após o cumprimento da tarefa.

VAADA CHINUCH-

ART. 19-A vaadã chinuch é composta por 4 membros sendo eles:

a)Merakez Chinuch- coordena as atividades educativas,orienta

os merakzim dos chuguim e tum direito à última palavra.

b)Merakez do Chug de Tzofim- orienta as atividades da Shichva

de tzofim e assiste junto aos madrichim de tzofim.

c)Merakez do Chug de Solelim- orienta as atividades de Schichvá

e assiste junto aos madrichim de solelim.

d)Maskir Hasnif-Centraliza junto ao Merakez chinuch as ativida-

des gerais da vaadã ligadas a Mazkirut.

$ 1º- São adidos da Vaadat chinuch os madrichim e o Sheliach

Hasnif.

$ 2º- O Merakez chinuch pode acumular o cargo de Merakez dos Chu

guim conforme as necessidades de cada snif.

ART. 20- São Finalidades da Vaadat Chinuch:
a) Designar madrichim para as kvutzot do snif;

b) Analisar os problemas educativos e dar-lhes soluções;

c) Elaborar tochniot educativas;

d) Elaborar tochniot de atividades e encaminhá-los à maskirut.

CAPITULO 6:

DOS ORGÃOS DIRIGENTES DO MOVIMENTO-

ART. 21- São orgãos dirigentes do movimento Veidot, Kinussim

Hanhagã Artzit e Moatza.

E
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A) DA VEIDA ARTZIT-

Art. 22- A veidã Artzit é a instancia superior do movimento, convo-

cada ordinariamente de 3 em 3 anos, ou extraordinãriamente a pedido

da metade dos snifim por ocasião de decisão de suas Asseifot Klaliot

conforme ítem g do artigo 14.

ART 23 - Cada snif tem direito a 15 delegados com direito a voto. |
Chaverim da Hanhagã Artzit, Moatzã, um delegado do kibutz Aliá,um
delegado do Kibutz Bror Chail, shlichim do movimento e um delegado

do kibutz Hameuchad também participam com direito à voto. |
Art. 24- Participam com direito a voz a shichvá de Mordim, represen

tantes das Pioneiras, representantes do Vaadei Hanoar e representan

tes da Maskirut Olamit.

Art. 25- Participam como assistentes chaverim da shichvã de Bonim

na razão de 2 representantes por snif.

Art. 26- São suas finalidades:

a) Aprovar ou modificar os Estatutos do movimento

b) Discutir e resolver sobre princípios e orientação geral do movi

mento. A

c). Rever a organização e estruturação do movimento

d) Eleger o Maskir, merakez chinuch, merakez itonut e guizbar Nacio

nais,

e) Discutir, aprovar ou rejeitar mudança de meshek Aliã.

B) DO KINUS ARTZI-

Art.27- O Kinus Artzi é a instancia superior do movimento entre as

veidot reunindo-se anualmente, ou extraordinariamente a pedido da

Hanhagã Artzit e da Moatzã.

Art.28- A participação de chaverim é regida em conformidade com os

artigos 23, 24 e 25. |

Art 29- São suas finalidades:

a) Discutir as atividades dos snifim, da Hanhagã Artzit e da Moatzã-

b) Discutir e orientar as atividades até a realizaçãos do próximo

Kinus Artzi.

c) Traçar as diretrizes de trabalho para a Hanhagã Artzit e a Moatzã

d) Resolver sobre a formaçãos de snifim;  e) Apresentar e resolver problemas apresentados pela Hanhagã Artzit

e/ou Moatzã.

f) Eleger o Maskir, merakez chinuch, merakez Itonut e Guisbar Nacio

nal.

g) Servir de orgão apelativo para quálquer resolução da Hnhagã Ar-

tzit e da Moatzã.

S Unico- No ano em que se realiza a veidã Artzit ela assumi, além   
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de suas funções as atribuições do Kinus Artzi.

C- DO KINUS CHINUCHI

Art.30- O Kinuschuinuchi é a instancia superior do movimento em chi

nuch, e se reuni 6 meses após a realização da Veidã Artzit ou extra

ordinariamente a pedido da metade dos snifim, com maioria nas assei

fot Klaliot ou a pedido da Moatzá.

Art. 31- Participão do Kinus Chinuchi com direito a voz e voto dele-

gados, dos snifim:
12 delegados cnforme kvutzot do art 8, mais os bogrim

dos snifim

Art.32- São suas finalidades:

a) Receber relatórios das atividades educativas dos snifim:

b) Discutir as finalidades educativas do movimento;

c) decidir as atividades educativas para o movimento até a realização

do próximo kinus chinuchi.

d) traçar diretrizes educativas para a moatzã

e) rever todas as tochniot educativas do movimento

S unico- as decisões “do Kinus chinuchi deverão ser ratificadas pelo

kinus Artzi, devendo porêm a Moatzã reiniciar seus trabalhos logo após
a realização do Kinus Chinuchi.

D- DA HANHAGÁ ARTZIT-

Art.33- A hanhagã Artzit 6 o consslho diretor do movimento que funcio

na entre os Kinussim Artziot.

Art.34- São membros da Hanhagã Artzit: Maskir Nacional,Merakez Chinu-

ch Nacilnal, Merakez Itonut Nacional, Guisbar Nacional, Maskirim, Ha

snifim.

$ Unico- São adidos da Hanhagã Artzit os shlichim do movimento.

Art.35- São suas atribuições:

a) servir de orgão apelativo e ratificar de desligamento e suspenção

de chaverim conforme o $ unico, do artigo ll;

b) decidir sobre questões não julgadas em Kinus Artzi quando apresen
tadas por algum dos snifim até a realização do próximo Kinus Artzi;

c) ratificar e formar novos nucleos:

d) representar o movimento no exterior:

e) tratar da parte técnica das realizações nacionais do movimento.

S unico- Hanhagã Artzit deverá se reunir no minimo 4 vezes por ano.
E- DA MOATZA

Art 36- & o orgão de maior instancia do Dror Habonim, reunindo-se se
mestralmente ou a chamado da Hanhagã Artzit.

Art. 37- São membros da Moatzáã:

a) Maskir Nacional   
ליזרב-םינובהרורד  



 

 

 

b)Merakez chinuch Nacional

c)Merakez Itonut Nacional

d)Guisbar Nacional

e) Merakezei Chinuch Hasnifim

Art 38- são suas finalidades:

a) discutir e planificar as atividades educativas no movimento;

b) Planificar as bases para temários de Kinussim e veidot.

c) resolver em conjunto com a Hanhagã artzit problemas nos queis esta |

se achar inconpetentes.

d) zelar pelo cumprimento das decisões de kinussim e veidot.

e) discutir todas as questões não discutidas em kinus chinuchi quando

apresentada por algum snif, até a realização do próximo kinus chinu

CHE:

f) tratar da parte chinuchi das realizações nacionais do movimento.

F- DA MASKIRUT PEILÁ

Art.39- Amaskirut peilã é composta por:

a) Maskir Nacional

b) Merakez chinuch nacional

c) Merakez Itonut Nacional

d) Guisbar Nacional

$UNICO- A maskirut peilã faz parte da Hanhagãá Artzit e da MOatzã con

forme artigos 34 e 37.

Art. 40- Os membros da Maskirut peilã são o orgão executivo da Hanha

gã artzit e da moatzã

Sunico- a sede da hanhagã Artzit e da moatzã serã em São Paulo, onde

estarão seus arquivos e onde serão mantidos seus encontros.

Art. 41- Os membros da Maskirut peilã não precisam residir necessaria

mente na mesma cidade.

Art.42.-0 merakez chinuch e o merakez itonut nacinais poderão desen-

volver suas atividades junto às respectivas vaadot dos snifim onde re

sidem.

Sunico- Os membros da maskirut peilã poderão requisitar chaverim de

seus snifim para trabalho em comissões auxiliares.

Art. 43- O maskir 06 Guisbar Nacionais deverão residir na cidade sede

da Hanhagã Artzit e da Moatzã.

Art. 44- O maskir nacional dirigirã todos os trabalhos da Hanhaga ar
tzit e da Moatzã.

Art. 45- em cado de impedimento de algum membro da maskirut peilã a

Hanhaga Artzit deverá designar seusubstituo até a realização do prô
ximo kinus artzi ordinário ou extraordinário.

CAPITULO 7   
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CAPITULO 7-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art.46- Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pe

la hanhagã artzit até a realização da próxima veidã artzit.

Art.47- Qualquer modificação nos presentes estatutos somente poderão

ser feitas numa veidã artzit.

Art. 48- Os presentes estatutos deverão ser lidos antes da realização

de toda asseifã klalit ordinária dos snifim.

Art.49- Os presentes estatutos estão de acordo com as diretrizes do

movimento.

Art. 50- revogam-se as disposições em contrário.
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Desde alguns anos atrás, mais precisamente desde o

segundo kinus chinuchi realizado pela tnuã, em 1956, vários cha

verim tem se dedicado a analisar a estrutura de tochniot e de ha

drachã do movimento. Todas estas análises, desde a primeira, tem

fixado os fatores que tornam falha a educação dentro da tnuá e,

de uma forma ou de outra, tem se revelado verdadeiras em sua es
sência.

Na verdade, os fatores que hoje atrapalham uma pro

dutividade maior no campo chinuchi continuam sendo os mesmos que

preocupavam nossos chaverim em 1956.

Dos objetivos fundamentais ou primeiros do movimen

to, alguma coisa mudou bastante nos dias que correm. O fato de

que não lutamos mais tão arduamente pela proletarizaçãoos nossos

chaverim quer, sem dúvida, dizer alguma coisa. A mudança que o

mundo sofreu desde 1956 atê hoje, refletiu-se em nosso movimento

pelo abandono de algumas metas, tornadas ultrapassadas pela evo

lução da sociedade em que nos propomos viver.

O fato de que o kibutz de hoje não se compara ao de
trinta anos passados, traz em si modificações no comportamento

dos chaverim que pertencem aos quadros do movimento. Os estudos

universitários, abandonados ,um dia, pela necessidade premente de

homens e não doutores nos kibutzim, hoje assumem importância ca

da vez maior para os integrantes datnuã. Esta fora de cogitação

qualquer dúvida sobre a importância que estes estudos podem ter
para cada membro em particular. A evidência é que a proletariza.
ção jã não pode ser considerada meta primordial do movimento.

O que se pode, sim, exigir é o não aburguesamento

das disposições que encontramos. O fato de que todos encontram-
56 dispostos a cumprir os estudos universitrios, por exemplo ,não
deve levar-nos ao extremo de tornar-se esta disposição num prolon
gamento da sociedade burguesa de que somos originados.

4 "...UMa educação sem amor jamais poderã conseguir
senão uma adaptação antigicial, falsa, à neatidade. As inibições
640005 com 60086 ₪0 86068400060 inevita
veltmente conflitos na organização do psiquismo e impedirão uma u
nigicação da personatidade, ponçuanto continuam ainda à 4eh cor
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pos estranhos.”

A meta principal da nossa tnuá deveria resumir-se,

nos dias de hoje, na seguinte afirmativa:

" O movimento deve trabalhar no sentido de formar

individuos conscientes da nova vida que irão assumir, não se res

tringindo à simples formação de imigrantes para aumentar a popu.

lação kibutziana."

Desta forma, estabelecemoso princípio de que o mais

importante é SER CONSCIENTE do seu papel nasociedade que o cer

ca. Mais que isso, ter condições de enfrentar as mudanças e pos

siveis lutas que esta nova vida vai lhe trazer. Morar em um ki

butz, para a tnuã, deve ser algo mais que simplesmente viajar pa

ra Israel e tornar-se chaver kibutz. Nosso trabalho no setor de

educação deve tornar ou dar elementos aos nossos chaverim que os

habilitem a participar ativamente da vida kibutziana, continuando

a participar na renovação constante das estruturas vigentes sem

pre em busca de seu aperfeiçoamento. Devemos capacitar nossos cha

nichim a participarem da realidade global, sem se restringirem

ao problema de solucionar suas vidas e fim. Nossos chaverim de

vem ser elementos de renovação e critica constante ao habitual.

A ênfase de nossa educação deve dirigir os chani|

chim de forma honesta ao kibutz. O motivo de chegada do chanich

ao kibutz deve ser seu conhecimento de outras formas sociais e

sua consciência das vantagens que o kibutz pode oferecer.

Não podemos esquecer nesse contexto a nossa perti

nência a uma nação espalhada pelo mundo e o profundo desejo de

retorno ao nosso pais. Nossa ligação com o Estado de Isrzel deve

ser evocada no dia a dia tnuati, para que o chanich entenda o por

que de nossa ida a Eretz como concretização do ideal tnucti.

Na perseguição destes objetivos, devemos estabele|

cer marcos educativos que nos levem a alcançá-los de maneira pro

dutiva e eficiente.

Nos três tipos de educação que devemos desenvolver

para atingir estes objetivos, deve haver um cuidado especial pa

ra que mantenha-se o principio de honestidade a que nos atemos .

Não devemos, nós, atuarmos como atua a educação oficial que nos

cerca.

A educação do carater, a social e a nacional devem

interagir na formação do himem consciente e batalhador a que nos
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propomos. Para tanto, nehuma forma rigida de educação deve ser es

tabelecida. No dia a dia educacional, deve vigorar o amor e o res

peito pela personalidade do chanich. O bom senso deve guiar as a

ções 6 reações do madrich em sua lide diária. O fato de que quere

mos ou gostariamos que todos os nossos chanichim fossem viver em

Israel, em um kibutz, não deve nos levar a extremos de perfeição

em nossa ação educativa, transformando-a em doutrinação pura e sim

5.

Não devemos ter, por outro lado, receio nenhum de

que nossos objetivos sejam conhecidos de pais e outras pessoas en

volvidas conosco em nossa tarefa.

Devemos levar em conta, quando falamos de educação,

que os prováveis educandos são, em sua essência, pessoas com per

sonalidades diferentes, não podendo ser efetuada nenhuma generali

zação acerca de suas necessidades, hábitos, vontades de momento ,

enfim. Nada que diga respeito ao intimo de cada chanich deve ser

rapidamente analisado para uma solução sumária.

Cada idade tem seus anseios e objetivos a cumprir .

Não só para a tnuã, mas, também, para si mesma. Isto deve ser 6

vado em conta quando pretendemos apresentar uma tocháit educativa

para determinada shchvã. Não podemos isolar os aspectos culturais

ou sociais que a tnuã quer ensinar dos anseios e angústias de 8

da idade. Deve haver um entrosamento continuo entre necessidades

emocionais do chanich, sua atividade cultural e sua conscientiza.

ção social. De nada adianta orientarmos psicologicamente o chanich

torná-lo um ser perfeitamente equilibrado, se ele for destituido

de sua capacidade critica frente a sociedade. Como,de resto,de na

da adianta termos chanichim intelectualmente perfeitos e sem con

dições de dirigir sua vida emocional com segurança.

Nosso papel educacional deve atender aos três niveis

básicos: emocional, intelectual e social, sem uma relação estática

de prioridade entre os três.

Uma das primeiras normas que devemos estabelecer é

a da diferença entre ensino e educação. Muitos dos nossos madri|

chim tem se prendido à transmissão de textos, história, material

informativo, achando que com isso cumprem sua função. Muitos tem

se prendido à tarefa de transformar a kvutzã em um grupo de encon

tros semanais para diversão. Enfim, muito poucos madrichim tem se

empenhado em equilibrar as necessidades dos chanichim com o obje

tivo intelectual a ser alcançado. Fato é que poucas kvutzot tem
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alcançado um bom padrão de educação.

Nós não estamos interessados em ensinar história ju

daica ou universal aos nossos chanichim, nem mesmo em transformã-

los em perfeitos participantes de festinhas de aniversário. Esta.

mos interessados em que cresçam na plenitude de suas capacidades,

que sejam pessoas equilibradas e felizes, que tenham um minimo de

curiosidade intelectual, para que busquem constantemente coisas

novas para si e para os que vivem com ele.

Para chegarmos a isso, algumas atitudes de caráter

prático devem ser tomadas. Desta forma, não é por necessitarmos

urgentemente de madrichim que continuaremos a colocar qualquer um

em hadrachã, sem levar em consideração sua capacidade real de trans

mitir adequadamente, tanto intelectual quanto socialmente. O sis

tema que adotamos hoje é, com certeza, falho, pois determina a en

trada de qualquer um em hadrachã, não importando a sua real condi

ção de atender aos principios acima estabelecidos. A proposta não

é realizarmos exames de pré-chug ou coisa do genero, mas, sim,ter

mos um minimo de responsabilidade coletiva quando alguém entra em

hadrachã. O chug de madrichim deve atender a esses princípios, o

rientando e verificando seu cumprimento em relação aos chanichim.

(Parece chato este papel de fiscalização, mas € essencial para que

os chanichim não percam em sua vida no movimento.) Esses principi

os devem ser extenuantemente discutidos nos fóruns de formação de

madrichim, para lenbrá-los constantemente do papel que devem exer

cer.

Assim como não queremos meros imigrantes para o ki

butz, também não queremos meros "companheiros de brincadeiras" pa

ra nossos chanichim, sejam eles tzofim ou magshmim. A responsabi.

lidade de cada madrich deve ser completa sobre a kvutzã que ele

trabalha. Se não o for, estaremos repetindo a escola e o clube,on

professores e recreadores tem como norma geral cumprir o seu hozá

rio de aula e mandar os alunos para o inferno. Nossos madrichim

não podem se tornar pesscas interessadas em que 0 580860 passe ra

pidamente. Devem encarregar-se de compreender o chanich e traba |

lhar a kvutzã de forma honesta, dando-lhe a atenção que ela neces

sita. Feito isso, com certeza o sábado passará mais rápido e, me

lhor que isso, todos terão a certeza de um trabalho bem feito.

"...um homem não tem programas, tem objetivos."
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“-«.UM homem não tem programas, tem objetivos."

Desde muitos anos, tem-se pensado em como chegar ao
maior número possivel de chanichim dentro do movimento. E desde
muitos anos, tem-se pensado numa forma de capacitãá-los aos objeti
vos que propomos.

Uma das formas encontradas para isso foi a unifica.
ção das tochniot realizada a partir de 1976. Atravês do estabele.
cimento de uma lista de tochniot que abrangia todas as idades, o
movimento permitia ou dava chance aos madrichim dos vários estados
de realizarem um trabalho conjunto bastante amplo. A verdade é que
esta unificação de tochniot resultou em uma tarefa bastante inefi
caz por motivos que variam desde a falta fisica da tochnit propria
mente dita até a total falta de realidade da mesma para a kvutzã
em questão. Afora isso, revelou-se uma tendência entre os madri
chim de se restringirem completamente aos assuntos da tochnit.Por
estas e outras, a medida não teve o sucesso que poderia ter tido.

Diga-se,ainda, que da falta de necessidade de preo|
cupar-se com o que transmitir aos chanichim, poucos madrichim se
interessaram em tentar criar novos assuntos ou novas formas de
transmitir o que era necessário. Vem dai a extrema falta de mudan
ças em nossas tochniot, que continuam as mesmas de anos 8%185. RA
que a ressalva às shchavot de tzofim 6 501611ת que por falta abso
luta de outras tochniot teve o mérito de criar algumas tochniot
novas para machanot.

Hoje, estamos frente a necessidades diferentes em
relação ao nosso material de transmissão, ideológica ou intelectu
al. As mudanças em relação ao meshek iaad da tnuã devem, com cer
teza, trazer modificações de porte em nossa educação.

Os objetivos a que nos propomos quando defendemos a
concretização de um meshek chadash passam a ser diferentes dos an
teriormente assumidos. Um novo kibutz é uma renovação para o movi
mento, não hã como negã-lo e, como tal, exige renovações dentro
do próprio para que a idéia não caia no vazio.

Que modificações serão estas, nós ainda não sabemos
mas com certeza já podemos prever algumas ligadas a educação.

Mais do que nunca, nossos chanichim deverão passar
a ser educados para uma vida diferente. Um kibutz chadash tem uma
dinâmica completamente diferente da apresentada por um kibutz va
tik. Começando pelo menor número de Chaverim até principios como

ae
S
a
r
M
A
P
D

  
|
|
|

|
|

|

|
|

 

ליזרב-םינובהרורד

 

 



 

 

linat mishpachti, o kibutz chadash & uma concepção bem distinta

da usualmente conhecida da tnuã. Estas novas idéias devem ser tra

zidas e estudadas dentro da tnuá, como há algum tempo atrás estu

damos os problemas dos kibutzim grandes e suas propostas.

Aiém da inclusão destas novas discussões no nosso

dia a dia, outras mudanças devem ocorrer no sistema de transmissão

que empregamos, em face da crescente modernização do mundo ao nos

so redor.  
As tochniot unificadas não deram o resultado cue se

esperava delas e a solução é tentarmos um novo sistema que as subs

titua. Ou que lhes dê um dinamismo maior que o atual.

Nossa proposta é estabelecermos tochniot nc forma

da recente "Educação Sexual". Esta tochnit traz não a informação

a ser transmitida para os chanichim. Traz, isso sim, os objetivos

que cadashchvã deve alcançar com o estudo de educação sex al, To

das as shchavot são analisadas em função de sua 10806 65

básicos. Dai é estipulado um determinado nivel a ser atingido em

termos de discussões e conhecimento sexual. Nivel que não repre|

senta um limite.

Nossa idêia é fazermos o mesmo com as tochniot que

trabalham mais diretamente com o intelecto, procurando uma base

do que devem ser os objetivos intelectuais de cada shchvã. Fique

claro que estes objetivos intelectuais são os que a tnuê gostaria

que os chanichim trabalhassem. Não fazem, necessariamente, parte

dos temas que eles escolheriam habitualmente, mas deverão satisfa

zer com bastante amplitude as necessidades da tnuã em seus objeti

vos de educação socializante, judaica e nacional. |

Escolher metas intelectuais a serem atingidas é uma

tarefa dificil e fadada a erros. Mas esperamos que uma modificação

nos métodos de transmissão possa tornála mais fácil. Um dos méto|

dos a ser empregado nesta transmissão poderá ser o utilizado no

último seminário hadrachã(1981) onde todas as questões eram trazi

das na forma de situações conhecidas dos chanichim e dai extrapo|

ladas atê o objetivo que se queria atingir.Dando-se aos chanichim

situações-problema,as quais serão pesquisadas e discutidas a fim |

de serem solucionadas,nbteremos um nivel de participação real mui

to grande, tornando dinâmica qualquer discussão. O fundamental nes

te tipo de peulot é que o chanich sairá dela enriquecido em seu

raciocínio crítico e não mais o fato de que ele aprendeu o que  
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pensava mais um filósofo.

Devemos deixar de funcionar como as escolas que tan

to criticamos com seus curriculos fechados e sem sal, utilizando

o potencial que a tnuã oferece para transmitir o que achamos jus.

to.

O abandono das sichot como elemento básico da nos

sa peilut com a kvutzã, com certeza tornará o trabalho mais difi

cil. Mas, o nivel de participação e aproveitamento dos chanichim

deverã recompensar este trabalho.

Deixando de ser um órgão burocrático, que dá dire.

trizes gerais aos madrichim das kvutzot, as vaadot chinuch passa

rão a envolver-se no processo de educação de uma kvutzã desde o

momento em que são definidos os objetivos da mesma até o momento

da avaliação dos resultados atingidos.

Cada madrich entrará no cheder ou onde quer que se

ja não mais com um texto a transmitir, mas com um objetivo a al

cançar.

Os chuguim de madrichim passarão a reunir-se para,

num primeiro momento, definir os objetivos a que se pretende che

gar com o trabalho da kvutzã especifica, respeitando a peculiari

edade do grupo em seu tempo e espaço. Dentro destes objetivos,es

tarão, mesclados, aqueles que a tnuáã quer atingir e aqueles que

são necessidade dos chanichim. O elo entre ambos deverá ser encon

trado pelo madrich em sua convivência com o grupo. .

A partir dai, o trabalho do madrich serã o de criar

situações que levem a discussões e análises, tendo em vista alcan

çar o objetivo pré- fixado. Tudo isso dentro de uma linha geral

estabelecida para a shchvã.

A tnuã como um fórum amplo, deve tentar analisar no

vamente suas necessidades em relação aos chanichim. O estudo das

situações especificas de cada shchvã oferecerá um ponto de parti

da para se chegar ao estabelecimento de objetivos gerais. Então,

bastará que cada vaadã chinuvh se adapte a eles dentro das condi

ções locais e teremos um sistema adequado à realidade dos chani

chim e da tnuã.
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DUGMA ISHIT

Ammon Solomon

Chaverim, desde muito tempo, a Enua passou por civer

sas crises, altos e baixos, épocas de ouro 6 600088 668

des. Em 8 uma delas, tentamos aprender com nossos erros e en

frentar a realidade das diversas épocas.

Nosso movimento nasceu de cima para baixo, não nas

cemos como um movimento educativo-escáutico, mas como un grupo

politizado de jovens mais velhos e, apenas mais tarde chezamos

à educação. Estes jovens politizados, que firmaram as “bases de

nosso movimento, tinham suas ideias claras e bem definilas, visam

do a formação nacionak, social e orientadora para o kibuitz, crian

do, assim, valores naionais e sociais no jovem, formando um novo

homem, que tivesse como meta a justiça social e a identilicação

com seu povo, cultural e historicamente.

Ou seja, nosso movimento foi criado em cima ce cases

solidas que se fizeram valer durante os anos por mostrarem-ve ver |

dadeiras em sua concepção.

Somos, então, um movimento educativo, com cavacieristi

cas claras e bem“definidas de buscarmos uma. sociedade rao b:seada

unicamente em princípios, mas uma instituição, cujos,membros deve

"בס lutar e realizar seus ideais na vida diária. Porém, 30 66
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sermos um movimento educativo de jovens para jovens, teros também

nossas deficiências educativas e, para suprí-las, temos algo espe

cífico do movimento juvenil! o EXEMPLO PESS.AL.

Acredito eu que nossas aspirações ao crescimento da

tnuàã, sua responsabilidade com a missao sionista-humanisto, tudo

isto nos dá o diretik, digo, o direito de nos ocuparmos com a edu

cação. Porém, acredito, tambem, que maiz importante que nossas pa

lavras são nossas atitudes. Quando um jovem eulra na trua, sente

um ambiente diferente ao que esta acostumado: ele, cCou. forem, e

valorizado e respeitado e o movimento tenãa ץ65200068 5088 86

sidades como homem e judeu. O fato é que somos uma sociadade dom

tro de outra, que por ser uma sociedade burguesa traz ceus refle

xos para dentro de nosso movimento. Decorrente disto, exisJe uma

série de atitudes antagônicas, de chaverim nao coerente: com a for

ma de ser e o espírito da tnuá, que criam um certo "st:tus'' impos

sivel de coexistítr com os valores da tnuá, pois deixam de visar o

interesse da tnuá para, muitas vezes, tentarem moldar « tutá aos

seus próprios interesses, tentando criar um certo elití sro, aeda

do, assim, de se sentir responsável pela tnua como um todo.

"t... Somos um movimento de vanguaf

da mas nao de elite. Temos a mais profunda Cesconfian

ça com relação a tais "elites', pois não faltam exem|

plos na história dos povos e do povo de grupos seme |

lhantes, que, pelo seu aristocratismo politico, perde

ram todo o contato com a 268110866 6 58838

no meio em que viviam."
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Portanto, chaverim, creio que nao existe lugar dentro

da tnuá para elites. Todos temos as mesmas obrigações e responsa

bilidades e o mesmo valor no meio em que vivemos.

Sendo assim, como citei no inicio, nascemos de um gru

po politizado, que mais tarde sentiu a necessidade da educação e

a escolheu como meio para um fim em que acreditavam. E nos, como

herdeiros desta educação e, sem esquecer, responsaveis diretos pe

lo processo educativo, temos o dever de fazer valer nossos valores

que estão se esvaziando com o passardo tempo, temos que mostrar

a educação de forma clara, lúcida, não só atraves de palavras,mas

de atos e ações; temos que fazer vaier, principalmente, as carac

teristicas e atitudes que nos definem como jovens de um movimento

juvenil socialista e chalutziano.

E a DUGMA ISHIT'( exemplo pessoâál ) ea única arma que

temos que nos mostra verdadeiros como educadores, que não traz dú

vidas nem receios as educando, que cria todo nosso espirito e mos

tra claramente nossos valores. Ressaltando nossas atitudes e ide

ias, educando culturalmente, aumentando, assim, nossas concepções

de mundo, porém, sempre mostrando como educador e como chaver que

podemos e fazemos o que educamos e mostramos, transformando em re

alidade a matór dugma ishit que temos no movimento: a AGSHAMÁ ATZ

MI, a nossa realização máxima de chaverim a caminho de Israel, a

ALIA.
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CAMINHOS DO NOVO MOVIMENTO

1- INTRODUÇÃO

A realização dessa primeira 16108 do movimento unificado,

traz como marco revolucionário a união de dois movimentos juvenis

que se identificam numa plataforma ideológica como sionista-socialisi

ta - kibbutziana,sendo o meio de construção de uma sociedade mais ju

ta e igualitária, em que o homem possa desenvolver suas potencialida

des e contribuir socialments e culturalmente.
No decorrer da história, os dois movimentos juvenis nassar

ram por diversos processos de junções e disjunções, mas ressurge nes

so momento histórico um novo movimento: DROR HABONIM, que 2travês

de seu trabalho junto às instituições judaicas para trazer para den

tro dos marcos do movimento, tendo como objetivo a ampliação de nos-

sas fileiras para que tenhamos em nossas aliot, meir número ic jovenp

judeus identificados com a idéia sionista-kibbutziana.

נ
ש

Temos a certeza de que com a união das duas Tnuot, terderepos

mos a crescer: participação de jovens judeus, e que possamos ser de-

finitivamente uma juventude de vanguarda e realizadora, sem «ue com

isso nos transformemos em pura elite, mas sim na tentativa de der

resposta a essa mesma juventude.
lã uma questão importante dentro desse quadro em que 0676-

mos nos preocupar com essa união,reside reside na nossa mentalidade

de crescer ce não perder nosses antigos chaverim pelo caminho,pois to

dos sabemos que iniciamos um período de adaptações e por um rotivo

ou outro,esses mesmos chaverim saem da tnuã e não ha a devida preocu

pação por parte de cada vaadã chinuch em tentar solucionar c acompa-

nhar este tipo de situação.
Rearirmamos neste Eº Veidã a necessidade de um trabslko ne

te sentido, tendo a frente a orientação de vaadã chinuch ha snif e co!

sequentemente a conscientização de nossos madrichim.
Ao longo do período de peilut da Hnhagã Artzit, vrocuramo

direcionar nosso trabalho na dinamização do novo processo que atraver

ssa a Tnuã. Proceesso este em que nos encontramos na FASE “ROLIFERA

TIVA de ações das nossas idéias.
Essa FASE PROLIFERATIVA iniciou-se com a discussão a respei

to de novos desafios para o movimento, pois havia necessidade ce ana

lisar os motivos pelos quais não ocorriam mais aliot constantes, e s

chegou a uma conclusão de que o novo meshek aliã pudesse soluc-onar

a questão e que com o decorrer do tempo transformaria-se nun meshek

da TnuãBasileira.Tnuã
Temos a certeza que com a união das duas Tnuot, tonceremos

a crescer a particinãção dos jovens judeus, e que poss
de adaptação no país, vem se fixando de forma bastante prorissora

comprovando aos poucos que a semente da movimentação para a realiza-

ção máxima da Tnuãd dará frutos e muitas realizações, sendo css: mais

uma das opções de aliã que a Tnuã se propõe para seus chavcrim a a

toda juventude judaica que se identifica com a ideologia sionista --

socialista.
Sem dúvida de que este ponto sobre a opção à outros jcvens

é bastante séria e complexa, pois também devemos ter a função dc di-

vulgar nossas idéias ao ichuv brasilsiro e tentar dessa forma absor-

ver pessoas interessadas com a idéia,
Após essa introdução do nosso quadro atual do movimento, ní

resta enfocar os motivos pelos quais a Tnuã propõe como sistema de vi

da o Kibbutz. E aqui reside nosso posicionamento ideológico mais se

rio de nossas atitudes e nos cabe analisã-las o significado dentro dq

movimento.
Em nossos conceitos educativos, temos que entender que o
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objetivo primeiro de nossa educação, é a própria educação do homem,
que atravês do chanich como clemento transformador e renovadorp pos?

sua condições de ressurgir nossos valores que revolucionem nossa 4

ca.
Em minha opinião, este 6 o princípio básico de nossa ideo!

logia. O ponto de partida para atringirmos ao longo do processo

educativo é a concientização do chanich o qual não é um ente passiví
mas sim um elemento que procura compreender o mundo que o rodeia,

possuindo sua própria visão crítica do mesmo.
a possibilidade de leveantar de forma séria o questionamento sobre

a IDENTIDADE JUDAICA e a PROBLEMÁTICA do MOVIMENTO SIONISTA, a qual

atualmente na Tnuã é questão es quecida e quase secundária por par-

te a Vaadã Chinuch Hasnif, e ao contrário, deve assumir um carater

mais prioritário para que possamos mostrar aos nossos chanichim ne-

gamos a Galut.
Dentro dessa linha de raciocínio podemos entender os motil

voa pelos quais acreditamos na vida kibutziana como meio de alcança]

a vivência socialista em Israel, onde o Kibutz como a forma mais

acertada para a colonização do nosso movimento em Eretz, e todos os

aspectos políticos e ideológicos com o Meshek. Devemos entender o

Kibutz como uma célula social do homem e da sociedade socialista,

centro econômico de colonização e produção. Centro de criação de
indivíduos participantes dos problemas do Estado.

O Kibutz como meio de luta por uma sociedade mais justa el

Israel e defesa dos interesses da classe trabalhadora para a criaçaú

de uma cultura nacional e a transformação do Estado de Israel em um

estado também sionista.
Esta plataforma ideológica do movimento sô terã um pleno

entendimento quando nos preocupar--nos com seriedade com nosso futu:

ro como movimento juvenil na Galut. 1
Para tanto, gostaria de propor um grande seminário ideolog

co para toda as shichavot Bogrot do movimento no final do ano de 19%

abarcando os seguintes tópoicos:
1- Nossa situação vomo movimento juvenil na Galut.
2- Levantamento da situação da dupla nacionalidade.

3- O sionismo kibutziano como uma opção para a problemática judaica

4- O kibutz na atualidade.
Assim sendo, o movimento caminha de forma bastante acelc-

rada e devemos mais do que nunca abrir nossos olhos frente aos pas-

sos que estamos tomando, e nos concientizarmos dessa nova situação.

2- O NOVO MESHEK YAD

”

Na última Veídã da tnuã Ichud Habonim,o movimento decidiu

pela opção de buscar um novo meshek yaad (kibutz que seria o lugar

de aliã de seus chaverim) para a tnuã.
Hoje passados 3 anos desta decisão,estamos perante uma nos

va realidade a qual nos obriga a tomarmos uma decisão da qual deve

ser este kibutz. 4

Seis chaverim da tnuã constituéêm o I* garim(nucleo de gru
po de chaverim) que se encontra em Quezer.

Kibutz Guezer ê um kibutz chamado tzair(jovem),visto que

conta com 6 anos de existência.Está situado na antiga estrada que 1

liga Tel-Aviv a Jerusalêm,e atualmente é formado por baverim da tnuí

Habonim dos E.U.A. , e conta aproximadamente 70 chaverim.

No mes de janeiro de?2 1981, os chaverim do garin, em conçg

cordância com o Ichud HaBonim Olamit Mundial , Dror Hakibutz HeMeu

chad e kibutz Bror Chail iriam para o kibutz Guezer para um periodo
de experiência de vida num meshek( kibutzdD.

Durante este periodo de experiência no kibutz, eles foram

muito hem recebidos, isto é, tiveram uma boa klitãá(absorção), foram

Desta forma teremos
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distribuidos em bons lugares de trabalho, assim שסחס 0 meshek compre

endeu o nroblema de estudps universitários do garin. Segundo eles (of

chaverim do garin) o kibutz tem muitas condições de absorção de 8

verim da tnuã brasileira, e que, principalmente, por ser um kibutz

taair, constitui um grande desafio para os bogrim do movimento, virem

a Guezer e lã se fixarem.
Um grande fator de motivação é o fato de que a maioria dok

bogrim do movimehto passaram um tempo em Guezer, € ficaram muito en

tusiasmados com o kibutz. Este fator é muito importante, pois a mo]

tivação existente por parte dos bogrim, faz com que estes dirigam

seus esforços e tamb, digo, tenham e sintam um desafio maior na real

lização de sua aliã.

GARINIM
A formação de garinim para Israel faria com que o primei|

ro garin fosse feforçado e assim os garinim que lã estivessem se

fortaleceriam com o tempo e o kihutz realmente vitia a se tornar 0

kibutz da tnuã que tanto esperamos.

Quanto à formação de garinim propomos, daqui para a fren

te, que o movimento passe a ser um endereço catalisador de todos a

queles individuos previamente selecionados que gostariam de tentar

uma experiência de vida em kibutz, sejumtando a nós. E esfe teria

como consequência um fortalecimento do garin, chegando a ser parte

integrante do trabalho chinuchi do movimento, que serãã organizar

e preparar garinim pera o kibutz.
Este esforço deve-se ao fato de reconhecermos que somen-

te o movimengto não teria força para todos os anos mandar um garin

ao meshek ec que com um bom trabalho junto as kvutzot de Etgar e

Tapuzim, poderã num futuro próximo nos fornecer elementos para 5

nossos garinim,
Nesse momento em que nos lançamos na concretização de um

novo meshek para a tnuã, devemos unir forças ao máximo e tentarmos

organizar ao máximo a juventude que se interessa pela tentativa de

uma experiência de vida em kibutz. Não devemos manter o nosso ki-

butz em uma redoma de vidro e digamos que ele é só nosso, mas devem

mos sim, sairmos para fora dos marcos tnuatiim normais e divulgarmo

nossas intenções.
A própria motivação que esse trabalho farã nos bogrim se-

rã positiva no sentido de concentrar mais suas atividades, e evitar

a dispersão que advêm do fim do trabalho efetivo dentro da tnuã.

PEILUT DE BOGRIM

Achamos que até agora tratamos mais do aspecto de trazer

novos chaverim e muito pouco sobre como trabalhar melhorcom os bo -

brim ja existentes, Sendo assim, propomos que os bogrim se organi

zem em garinim comforme seu interesse que provavelmente farão aliã

estabelecendo garinim. Os garinim serão formados com chaverim do

movimento e chaverim de outros lugares sendo est que estas kvutzot

deverão ser organizadas, necessitando de tanto cuidado por parte do

movimento como de nossas shichavot normais,
A realidade atual do movimento onde temos um grande númer

de chaverim bogrim terminando seus estudos em áreas diferentes, faz

com que nos devamos organizar muito bem para que haja um intercam-

bio entre os bogrim no sentido que os garinim sejam formados, e tra

balhem dentro dos marcos tnuatiim como kvutzã, mas uma kvutzã que

terá como tochnit uma preparação para aliã, assim como de represen-

tação do movimento.
Quanto a essa representação consideramos que 68

a hora da tnuáã começar a formar grupos de ação política de jovens,

nas diversas comunidades em que atuamos, e tentar acrescentar uma

dinâmica sionista realizadora nas diversas atividades comunitárias.  Lent 4gap | רחא je . ו >₪ reeee +, רקמה
: א NEVES ora é

 

 


