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REGIMENTO INTERNO

DA PARTICIPAÇÃO participam da Veidâ como delegados

com direito a voz e voto:

a) Os delegados dos Bnifim, % razão

de um delegado por Vinte chaverim,

ou fração maior que quinze.

b) Os chaverim da Hanaga Artizit

0) Duas delegadas da Organização das

Pioneiras.

d) Dois delegados da Tnuât Havodâ

Hatzíoni.

e) Um delegado do Kibutz Bror Ohail.

f) Delegação de Vaadei Hanoar.

g) Um delegado da Mazkirut Olamit.

A Veidâ considera-se em sessão perma-

nente atê esgotar seu temârio. Consi-

dera-se em quorum o plenario com a

presença de dois terços dos chaverim

delegados. Serão considerados nas

sessões somente os ítens concluídos
!

'

no temario, cuja ordem podera ser

alterada pelo voto de dois terços dos

chaverim delegados.

& sessão de abertura será dirigida
0■■■

pela comissao preparatoria assumindo

a direção da Veidâ, naprimeira sessão

regular do plenário, o Presidium

devidamente eleito.

DO PRESIDIUM Constarâ & mesa de um Ioshev Rosh, um

Sgan Ioshev Rosh e dois secretários

de ata.

Tem direito a voto todo chaver dele—

gado & Veidâ.



b— Os Votos serão Contados inCiviiualm

' mente e não por delegação
6 \ c— Amesa votará regularmente, com exog

ção do Ioshev noob, que votará em cg

so de empate, em caráter decisivo.

d— Nas comissges, decidir-se—E, em ins—

tância final por votos, ficando cn—

tretanto factível o despacho de mina
ria ao plenário, a critério da mesma.

.

`

e— As resoluções do plenário são tomalas

por maioria simples de Votos.

f— Terão direito a palavra todos os dele

gados, suplentes e observadores cre—

denciados & Veida, permitinio—se—lhc
falar no máximo cinco minutos, com

direito a prorrogação por mais cinco

ninutos a critério da mesa, quando;
intervem pela primeira vez e cinco

minutos sem prorrogação nas intorven
-

çocs seguintes: excluem—se lessa nora

■

ma os relatores de temas, quandr ou

sua apresentação, ajustando—se—lhcs
ao regulamento nas intervenções se-

guintes.

g- Ghaverim não delegados, suplentes ou

observadores poderão fazer 160 da pala
vra com assentimento prévio da mesa.

DAS mOQ Eâz— — Com exclusão das noções resolutivae

e declaratórios, considerar—se—ão pg

ra regulamentação dos debateo, duas

espécies de noção:
l— Moções prévias interrompem ■■ debate,

terminada a exposição do orador com

a palavra, devendo ser votada de inº
'

disto, depois de falar um orador pró
e um contra, se os houver cam prazo

máíimo de três minutos e tem por efeito

pedir que passe o assuntoao estudo

de uma comissão.

2— ;oções de Ordem: encerram & lista de

oradores, e dão o assunto por sufici
entemente esclarecido, mediante prg
cedimento identico ao anterior.



DAS COMLSSÓEJ;— A Veidã constará de cinco comissões,
que são as seguintes:

1— Comissão permanente: constituida de
chaverim delegados em núhero de sete
eleitos pelo plenário] Serão sUee
funçoes: proporºgo plenário os 912
mentos das demais 18<568■■0■ diecu
tir os ess ■■■■■■ debatidos em plená
rio na falta de comiesoes competen
tes, coordenar as resoluçoes, apre—
sentar em plenário proposta do elei
çoes e dosgigneçoes.
Cinco 8068■1■00■ encarregadas de ela
boraroorientaçoes e resoluçoes re—

ferentes aos asuntos das teses.
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Ao recebermos da Hanaga Artzit a incumbência de

realizar as teses referentes ao Shnat-Machon, Garin Alia

e Chinuch, pensamos inicialmente em realizar 3 teses sepa-

radas.

Quando demos início ao trabalho constatamos no

entanto que seria impossivel desvincular uma da outra por

estarem extremamente vinculadas. Este vínculo e que preten-

demos demonstrar nesta tese unica e lançar como um programa

de b anos.

Encontramos na sua elaboração alguns problemas

práticos, mas achamos que soubemos dar soluçoes a maior

parte deles .

Em primeiro lugar, fizemos um levantamento dºs

principais problemas que ao nosso ver afligem a Tnua em

nossos dias.

Ao nosso ver são eles:

1) - Tochniot existentes completamente desvincula-

dos da realidade.

2) - Falta de tochniot para as shidiavot de tzofim,

bonim B, Maapilim, Magshimim e Bogrim.

3) - Completo desconhecimento do kibutz pelas shi-

chavot em hadrachâ.

&) - Falta de ambientação na peilut dos Bogrim

em alguns snifim: por exemplo Curitiba e São Paulo.

5) - Falta de um verdadeiro ideal aos dnaverim

em relação & Alia.

6) - Programa de Shnat Hachshará completamente

desvinculado da realidade do movimento.

7) - Falta de um kibutz do movimento: Kibutz

Bror Chail é o kibutz do Brasil e não da Tnuã Brasileira.

8) - Falta de um fator integrador dos Bogrim &

vida cotidiana com o movimento.

9) - Completa alienação política nacional e

consequentemente Judaica dos chaverim.

tes de ser completado o texto final, parte da

tese foi discutida com alguns chaverim do Snif Curitiba

em haflagâ conjunta realizada em comemoração ao lº de Maio.

Achamos importante ressaltar também que a tese

foi amplamente debatida com os chaverim do Sul! Porto Alegre,



e através destas discussões pudermos tirar o texto final

que se segue.

A tnua brasileira fundada em 1945 emeorto Alegre e

logo levada para outros estados formou—se com uma ideolo
gia pronta traduzida pelos chaverim da Argentina.

As idéias do Ichud Habonim
, movimento fruto de coali—

zão de diversos movimentos da mesma linha podiam ser sim—
plificados em Movimento Juvenil,Sionista,Socialista,Cha —

lutziano e Kibutziano.

Juvenil porque suas bases estavam voltadas para a ju-
ventude,unica capaz de levar adiante os puros ideais do

movimento,e seus valores transmitidos de geração para ge—
ração permitiriam sua continuidade.

Sionista porque a única resposta ao problema judaico,
está no retorno do povo judeu à sua pátria Eretz Israelº

Socialista porque a pátria judaica deveria ser aliena—
da da exploração do homem pelo homem e construída de for-
ma justa para todos.

Chalutziana porque a pátria'não estava pronta e a ida
para lá significava um pioneirismo.

Kibutziana porque encontrava no kibutz,na vida coletiva
a sociedade mais justa que permitiria poder manter os ide—
ais que se aspirava para Eretz Israel.

Logo o Movimento abraçou o Kibutz Bror — Chail para si.
e seus caminhos de realização puderam tornar—se realidade.

Tentou-se após Bror Chail a formação de outros kibutzim
ou mesmo a ida para alguns já formados que redundaram em

fracassos.

Com o decorrer do tempo a tnuá passou a enfrentar diveru
sas crises,mas soube sobreviver a todas elas mas em cada
uia perdia—se algo muito importantegparte dos ideais,ali —

cerces da tnuá.

Em 1966 acabou—se com a Ilacnshara em Ein Dorot e abriu"
se o Shnat Hachshará.

Em 1976 saia um garin de estudos,
Em 1964 o galpe militar que restaurou a ditadura no Bra—

sil passou a lutar desenfreadamente contra a politização
(subversão) da população.0 ano de 1968 foi o ultimo suspi—
ro das forças liberais e o país sucumbiu na alienação maci
ça.



3 Juventude judaica entrou neste processo 0 aTnua e a-
bou tendo dent ro de si reflexos profundos deste processo alie-
enatorio.

Parte da ideologia do Movimento começou a ser perdida e
as liderenças da Tnua não souberam ( ou nao puderam) fazer
frente & maqubna 60 governo.

Concluímos que o jovem judeu na Tnuâ não procura 305905
tas porque ele n ae tem perguntas. 0 gradual enriquecimento d,
maior parte dos judeus brasileiros assegurou este processo
alienaatorio e estendeu redeas para que a assimilaçao cada vez

maiores proporçoes tomasse conta dos ishuvim em numeros jamai'
ViSuOS.

0 Movimento pareceu que se reergueria quando 30lizou
em 1. 970 0 1. 975 os Jambore05 60 Bahia e Florianopolis com

350 e 250 chaverim respectivamente. Os números entretanto
eram

fictícios. A maior parte destes chaverim nem sequer fa-
ziam parte Tnua e ela por sua fraqueza nªs0 teve condiçoes
60 fazer com que esta massa de proselitos permanecesse nos

snifmm.

Ne' te periodo cheou—se a se fazer diversos tochniot
mas que nar puderam sanar a crise ideologica em que a Tnua eSv

tava mergulhadaº

Em 161976 com a saida 60 Garin 60 estudos sobreveio ■■■■

tra crise& A liderença da Tnuâ partia sem deixar atras qual_
quer outra liderença preparada para levar adianta Tnua.

Em .3976 no entanto, deu—se a ida de uma kvutza 60
Movimento fara 0 Machon de Madrichei Chutz La Aretz, depois
de um longo tempo.

0 Machon Le Madrichei Chutz La Aretz posui uma experie—
ncia da mais de 30 anos, acompanhado por uma estrutura vol-
tada tota mente para a formaçã> de madrichim. Passando os

primeiros 5015 meses em Eretz na cidade de Jerusalem com

chaverim 615 mais diversas tendencias ideologices 0 605 mais
variados 151505, 005505 chverim recebem Ulpan, Chuguim Pratbu
005 de: Danças, Jogos, Trabalhos manueis, ■503■lismo 0 Audio-
Visual e teericos Sobre: Judaismo, Israel, Hadracha9 Politi-
ca ■1532■011 ou sua Historia. Proporcionando—lhes um aprendiza-do 60 vitaL importancia oara o madrich e para a Tnua. Duran—
te este período o chaver conhecera Israel e depois partira
para um periodo igual de permanencia no kihutz, ja com uma
visao 0101 60 pais e consciente de seus ideiais, pronto -

para viver o ponto mais alto de sua estada em Israel.



Preparados por esta instituição estes chaverim volta

ram para o Brasil e logo assumiram a liderança da Tnua. O

ano de 1.977 foi um ano de grandes realizações quando as

Maskiruiot da maior parte dos snifim esteve nas mãos des-

tes chaverim.

Dessa forma voltou a Tnuá Brasileira a usar a Chul-

rza Kchula, simbolo eterno do proletariado judeu, que ho-

je estampa a frente dos chaverim da Tnua derrotando as

forças reacionária que pretendiam ligar a nossa Tnua com

movimentos contrários a nossa ideologia.

Diga-se de passagem o Ichud Habonim do Brasil era a única

Tnuâ ôionista-Socialista no mundo que não usava & Chultza

Kchula.

Surgiram 0 Daf La Madrich e a Biblioteca Ideologica
em Recife ■■ Porto Alegre, que despontaram na vanguarda do

Movimento e lançaram bases fixas e reais para que ele desse

os primeiros paSSOS no sentido de reerguer-se. Foi por isso

que Porto Alegre e Recife seguiram mandando seus chaverim

para o Machon, única instituição em Israel capaz de dar ho-

je a nossos chaverim o preparo necessário à sua realização
e a realização do Movimento.

0 Shnat Hachshara, caros chaverim, ja cumpriu com 0

seu papel ligado ao Ichud Habonim e vinculados a Kibutzim

anti-tnuatiim que sonham em receber voluntários para se

Somarem ao trabalho escandaloso que é o trabalho assalaria-

do e a exploração do arabe. Estes kibutzim impõem um nume—

ro mínimo para receber as kvutzot, visando seus interesses

proprios acima dos interesses da Tnua e do judaísmo brasi-

leiro, desenrondo nossos ideiais.

Da mesma forma o Kibutz Bror Chail ha muito tempo

deixou de ser 0 Kibutz da Tnua Brasileira para se tornar

o Kibutz do Bnasil. Bror Chail ja não deve satisfações &

nose muito poucos se preocupam lá com a nossa sorte. De

qualquer forma voluntarios sempre se arranjam e vale

muito mais a pena para eles se preocuparem hoje consigo

mesmos e com os 150.000 judeus do Brasil do que conosco.
Tudo isso contribuiu para a alienação da própria

Tnuá. Desvinculados de uma direção em Eretz, desvinculados

do processo de luta pela democracia no pais, passamos a

ter não so um problema de dupla identidade mas de dupla

assimilação.



Desta forma Somente voltando a ter um caráter revolu-

cionário a Tnua Brasileira podera sobreviver. Ou assumimos

este caráter ou aceitamos a realidade que nos esta sendo

imposta e nos transformaos em um belo clube de assistencia

recreativa a jovens judeus.

Nos achamos que é chegada a hora de dizer basta.

Que se levante uma nova Tnua com bases, socialistas,

sionistas, chalutzianas e kibutzianas nos moldes de 1.978.

Após todas estas refiexoês PROPOMOS:

Uma reestruturação Chinuchi nos seguintes moldes:

A)

TZOFIM Identidade Judaica

Formação de Socialismo

Grupo Humanidade

Em um sentido amplo

SOLELIM
Sionism -8 c'alismoEmbasamento e

º º l

Humanidade■■,

Uniao do grupo
*

Racismo e Anti-Semitismo

Judaismo

Em um sentido um pouco

mais restrito

Bºnim
Kibutz

Estruturação do grupo Sionismo
à vida do ánif

Socialismo

Judaismo

Em um sentido objetivo

MAAPILIM

Entrosamento & Vida Kibutz '

do ªnif
Seminarios de Hadracha

MAGSHIMIM

Entrosamento
Kibutz

ôionismo& vida do snif
Atualidade Israeli

BOGHIM Kibutz
Vida para o Snif

Socialismo

Comunismo



B) Ida das kvutzot de Magshimim para o Machon Le Madrichei

Chutz La Aretz.

0) Criação de um novo Meshek Aliâ com saída no fim do ano

de uma delegação de chaverim da Tnuâ para buscar o kibutz

ideal.

D) Vida em BElT-BOGRIM, dos bogrim da Tnuã.

E) Encontro 6 meses antes da saida 60 Garin em São Paulo

para uma Vida comunitária voltada para uma peilut para

& Tnuâ.

F) Criação de novos tochniot baseados neste programa para

todos as shicavot.

G) Participação dos chaverim da Tnuâ como juventude sio-

nista-socialista no processo de luta pela redemocratização

do país pela volta a nossa reSponsabelidade socialista

internacional.

H) Saída de um Garin Aliâ em 1.980 com permanencia mínima

de 3 anos no Kibutz antes da possível saída para estudos.

1) Prosseguimento em Eretz de uma luta pela re—socialização

do País.

Naoto—emmy■,
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T E S E

ANALISE DE NOSSA PLATAFORMA

IDEOLÓGICA

Antes de tudo convem assinalar alguns elementos e

aSpectos sôbre esse trabalho. Na realidade a minha pre-

tensão inicial foi de tentar fazer uma análise dos con-

ceitos e valores que hoje encontramos para justificar
a existencia na pratica de nosso movimento.

Há muito tempo que podemos notar na Tnuã que na rea-

lidade, nõs existimos hoje em dia com um conjunto ideo-

lógico que muito deixa a desejar diante da própria reali—

dade que nos propomos a alcançar. O que se nota so parar-

mos para analisar estruturalmente, é que de alguns anos

para cá durante o passar do tempo, não houve qualquer mo-

vimentação por parte de nossos chaverim no sentido de re-

valorizar nosso conjunto ideológico, sem cair nas análises

utópicas e meramente idealistas.

O que entendo antes de tudo, 5 que por mais idealismo

que possamos ter é necessário se fazer uma análise do ponto
de vista mais lógico e assim, veremos facilmente que o quo

chamamos de IDEOLOGIA pouco tem ligação com a própria palavra
e sua função dentro do uma realidade social.

Para explicar melhor, gostaria de partir desse gráfico
abaixo:

VISIO DO MUNDO

IDEOLOGIA A O I O

QUADRO - REAL

Antes de tudo, comvêm explicar os termos.

O que se entende por Visão de Mundo, é o ponto do par-

tida. Normalmente por influencia da mentalidade capitalista—

burguesa, costuma-se pensar que uma visão de mundo & privilé-
gio de intelectuais ou pessoas culturalizadas. Porém, na ver-

dade nada impede que um simples limpador de ruas tenha a sua

visão de mundo, que em nada é menos certa para ele do que a

do intelectual para si próprio.



A visão de mundo é algo inerente ao Ser humano, pois este-

ja ele onde estiver nada pode impedi-lo de JUSTIFICAR qualquer

fato de acordo com sua ideia.

Ora, se entendemos bem esse ponto, podemos agora evoluir a

te o quadro seguinte onde existe & Edeologia. Hoje, é facil

de escutar entre nossos bonim ou maapilim a afirmação de

que fulano ou ciclano "não tem ideologia","não possui

ideais" etc. etc. A bem da verdade tenho que confessar que

isso me deixa profundamente arúetado, apesar de saber que

muito pouco eles têm culpa pois é tudo consequencia, dessa

,
M

)

teorizaçao da Tnua, no passar dos tempos.

Se entender-mos que a visão de mundo é a fase inicial ou

primitiva de uma tentativa para justificar o REAL, & facil

demais revalorizar-se essa palavra Ideologia, que nada mais é

do que a propria visão de mundo em sua fase mais adiantada ou

talvez mais difundida.

Pesquisando em alguns livros que tentam analisar na Histô«

ria a relação IDEOLOGIA-SOCIEDADE, pude obter o seguinte con—

ceito sobre o primeiro elemento -

" &ão as ideias e crencas

que tendem a justificar moralmente as relações sociais e

economicas que caracterizam determinada Sociedade:".

Ora, releiam esse conceitoã
.

' .
.

Podemos isolar a Tnua de uma realidade social? de

N I I
. .

.
.

Nao e a Tnua um MEIO para atingirmos uma seeiedade di-

ferentes relações sociais e economicas da que vivemos?

O grande problema, é que esquecemos ou esqueceram durante

anos o principal aSpecto gerador de nossa supra-estrutura

chinuchi, ou seja, queremos manter uma Ideologia tornando

utópica ou historica toda a Infra-estrutura que essa ideolo-

gia tende a justificar. O quadro seguinte que pode ser chamadn

de QUADRO REAL é a prova cabal dessa nossa desarrumada estrum

tura Tnuati.

Todo aquele conjunto de idéias tem que possuir um quadro—

real onde existam as relações de produção, isto é, uma realiw

dade estruturada socio-economicamente.

A partir do momento que isolamos ou esquecemos essa

INFRA-ESTRUTURA, tudo se torna uma existencia sem qualquer sen-

tido e perdida em total no TEMPO e no ESPAÇO. E foi isso que

nos acontecau.

No momento que a coerencia deixa de existir nas partes do

>rocesso, quebra-se o mesmo proceSSO evolutivo e consequente“

mente nao se atinge a uma AÇÃO.



Explicando melhor, a IDÉIA se relaciona com o QUADRO-REAL
e desse contato uma opçãa. Essa opção volta para a IDEOLOGIA
Como um diagnóstico para ser justificado no plano teórico.
Se existe uma coerencia nesse processo está mais do que 16-
gico que dai resultará uma ação forte e consciente. É exa—
tamente com esta escrito acima que eu tento analisar as la-
cunas ou seja, a ausencia de uma PLATAFORMA IDEOLOGICA coe-
rente no tampo e no eSpaço.

Por mais teórica que seja, essa análise traz uma tentativa
de atualisar nossos valores em função da realidade atual, em

função da sociedade que propomos criar ou ainda, em função
de determinadas relações sócio—economicas que propomos orga-
nisar a sociedade.

Seria isso, algo difundido e estudado por nos Bogrim?
Não, muito pelo contrario. Nós continuamos a nos manter ser

qualquer infra-estrutura coerente, que permita gerar no pro-
cesso, UMA &çÃO. Podemos notar iSSO nas nossas próprias
Tochniot que apesar 60 empoeiradas, são válidas a partir 60
princípio que não existem outros:
"

...... como podemos ver, o movimento tem que operar uma ra—
dical mudança em seu chanich. Não somente na sua forma de
pensar e valorizar o mundo e as coisas, mas na sua própria
maneira de viver, no seu caminho e aSpirações de vida. Vere-
mos mais adiante os am— aSpectos particulares desta trans-
formação, e que no seu conjunto deverão formar o tipo de ho-
mem que queremos formar; um judeu consciente de sua missão
nacional-social, pronto para a sua realização atraves do
KIBUTZ, trabalhador e ativo."

(Princípios de nossa'educação, pag.lZ)
No texto escolhbdo, nota-se claramente a existencia de

elemento correSpondente a INFRA-ESTRUTURA sócio-economica
de valores chinuchis que representam uma SUPRA-ESTRUTURA
IDEOLOGICA. A interdependencia entre essas estruturas vai
gerar uma ação ou seja, a realização através da iLIÁ.para
uma sociedade de determinada organização que no caso é o

KIBUTZ.

Ora, nada é mais claro que a ação está fechada para uma
única opção, que é a ALIÁ KIBUTZIãNí.

Em tempos 60 1.950 até os primeiros anos da decada de 60,
sabemos não só por livros como também por pessoas, que a nos-
sa Tnuã existiu com uma certa força na AÇÃO, e suficiente pa-
ra engrossar as fileiras dos chaverim que se propunham a lo-
vantar um kibutz ou seja, e kibutz Brer-Chail.

»
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REGIMENTO INTERNO

DA EARTICIPAQIO

DAE SESQOES

DO PRESTDIUM

DAS Pªªªºªgê E VOTO

Participam da Veidâ como delegados

com direito a voz 9 voto:

a) Os delegados dos &nifim, & razão

69 um delegado por Vinte chaverim,

ou fração maior que quinze.

b) Os chaverim da Hanaga Artizit

e) Duas delegadas da Organização das

Pioneiras.

d) Dois delegados da Tnuât Havoda

Hatzioni.

e) Um delegado do Kibutz Bror Chail.

f) Delegação de Vaadei Hanoar.

g) Um delegado da Mazkirut Olamit,

., ■■

M

A Velda conSidera—se em sessao perma-
■■

! .

nente ate esgotar seu temario. 00651-

dera-se em quorum o plenarío com a

presença de dois terços dos chaverim

delegados. Serão considerados nas

■■ I I .

sessoes Somente os itens concluidos

4_.0.
!

no temarlo, cuja ordem podera ser

alterada pelo voto de dois terços dos

chaverim delegados.
N I..

A sessao de abertura sera dirigida
.

)

pela comissão preparatoria assumindo

.
■■■■ .! _

,.

& direçao da Veida, naprimeira sessao

) ..

regular 60 plenario, o Pre51dium

devidamente eleito.

)

Constara a mesa de um Ioshev Rosh, um

Sgan Ioshev Rosh e dois secretários

de atão

Tem direito a voto todo chaver dele-

gado & Veida.



DAS MOQõE83—

up am ■■■■■■ muaau uoaouauu imulutúuui—

mente e não por delegaçãa
c— Amesa votará regularmente, com exce

ção do Ioshmv &osh, que votará em Cí
so de empaúk ■;■ caráter decisivo.

d- Nas CODiSCGuJ, decidir-se—á, em ins-

tância final ■■■■ votos, ficando en—

tretanto facbf“el ■■ despacho de mino,
ria ao plenárii, a critério da mesma.

e— As resolução; do plenário gio toma as

por maioria'siuplej dc votos,

f- Terão direit; & palavra EOÓJS os dele
gados, suplcitcs e observadores cre—

denciadoo a [3 dá, perniiinlo—se—lhe
falar na maX1mc cinco minutas, com

direito a prorrogação por mais cinco

minutos a nºitbrio da mesa, quando;
intervem pá; primeira vez e cinco

minutos seu agarroggção nas interveg
ções seguin* &' ex=luenms dessa nora

na os reLal_,«; de ■■■!■ , qiando de

sua apresentação, ijWJCLdO—Sc—lhcs

ao regulamcnoo nas intervengoes se-

guintes.

g— Cheverim na; Lalegríoa, suplentes ou

observadoreo ocderla fazer 180 da pala
vra com aascnt mento prévio da mesa.

— Com exclusão C?: moções resonutivas

e declaratórira, considerar—ae—ão pa
ra regulamentzgío dos debates, duas

espécies de noção:
1— Moções préVíLS interrompem > debate,

terminada & grposiçao do orador com

a palavra, dtvcndo SGP votada de img
diato, depoi; ao falar um orador pró
e um contra; ae os nowver eam prazo

/

Makino de ti»? jinrtos e tem por efeito

pedir que perca o aisuntoao estudo

de uma comíazâc,

2— moções de Orçeçz encerram a lista de

oradoree, e 51, o aaecnto pªr sufioi
entemente esc :?ecáJop medíznte prº
cedimento idísiico ■?■ anter:or.



A Veidá' constará de cinCO comissões,■
-;;;1;3363■001■■■!

que são as seguintes;■

l— Comissão permanente: constituiào oe

chaverin delegados em número de sete

eleitos pelo plenário. Serão suaf

funções: propor ao plenário os ele

mentos das demais comissões, discu

tir os assuntas debatidos em plenª

rio na falta de comissões competen

tes, coordenar as resoluções, apre—

sentar em plenário proposta do elei

ções e designações.
Cinco comissões encarregadas de elª

borsr orientações e resoluções re—

ferentes aos assuntos das teses.



R_EL_5TORLQ MA SKI HUT ªrm
Desde a última Veidí em l974,pedenms regidtrar uma rrwlwe/

+

instabilidade dentre das crgães fundauentais de pensa Tnuá.Assin Gende,tantv ps Snifim Crue a Hanhagá sofrem ■■ reflexe de nossa falta ãeestruturação.

Lm l974,a Hanhagá Artzit é assumida por uma shiehvá ferve,que consegue manter uma estrtura estável me funeienamente da TNUÍM
Em janeiro de 1975,5 realizado e Janbere de Florianõpclicom a participação de 180 chaverim,na tentativa não almejada ªo

ampliaÇNN quantitativa das shiehavet Begret do movimente.
Em julhe de 1975,fei realizade e É Kinus Chinuchí,vnãe wieuma vez foi levantada a crise chinuchí que atravessamea até ■■■■■■■ /dias,

ane de 1976 e narcà inicial da quebra de funeicnamvntrde uma Hanhagá forte e realizadcra de suas funçees.Quebra LBÍC
Cada com a saída de último Garin que se por um lado ecnatitui um Ha—gshamá para e mevimente,acarreteu o surgimento de uma lacuna dvntrn/da liderança de mesme,que nos trouxe um período de falta de uma een?tralizaçNe coesa e funcional.

Ainda nesse ane,retemaues como teehnit Hachsharf
ses chaverim e Maehen Leuadrichei Chutz La Aretz.

Em julhe de 1976,realizeu—se ■■ VI Kinus Artzi.Ceme reflexrda própria falta de estrturaçaõ da Hanhagá,registrames um Kinus FCMuma ericntaçãe definida,devende ressaltar a recriação da Shichvai D ■■

lãgshimim como fase anterior a saída para Eretz.
E neste Kinus que verificamos a eleição de uma dirigônc,anão devidamente preparada para a impertante funçaõ.
Em 1977,enm e desliramunte de Maskir da Tnuá de seu cargoa Hanhag' Artzit passa a ser conduzida sob um car'ter excepcional./transitório e desgastante.

&& &£&£&£&£



REEATÓEIO DA MÁSKIHUT " HAIOTZAT"
-

”■■

a) 0 n'uerc de 00070110 dthtro=da Tnu' 100 08011000 entre 600 e //
800 chaverim.

b) Com relação a Kvutzot que saíram para ERETZ :

MACHON SHNAT

1976 12 4

1977 8 —

1978 4 12

.,Motivado pela falta 00 vagas fomos obrigados ao envio do ,ª
ior parte dos chateªim da Kvutzá de 1978 para 0 that Hachshará/
que se encontra atualmente no Kibutz Rosh Hanikrá,em conjunto com

os chaverim do Machon.

c) Persiste 0 problema de Moadonim,no caso do Snif Recife a 81 «

tuação 80 torna gritante e de uma gravidade 800 tamanho.Eh Curit

tiba,tenta—se 000 0 apoio do Yshuv possíveis soluções 000 rela -

ção ao Mondon.

d) Um grande acontecimento para a Tnuá foi a venda do Kibutz Acº
shar' Ein Dorot e a aquisiçãõ do novo Kibutz 000 nome a ser desig
nado pela Veidá.

e) Tem—se notado a grande falta de tochniot prontos,bcm 0000 00/
80010'1108 que cubram nossas deficiencias.Tudo 1880 é provocado /

pela já antiga falta de estruturação chinuch',onde esperamos ser/
& Veidá 0 ponto de partida para uma possível 0 desejada refotmulª
çoes.

*

No tocante a Shlichim,em 1977 verifica—se a ausencia 00 She _

liach no Snif São Paulo e consequentemente para a Hanhagá o que

800 dúvida alguma contribuiu para 00 desgaste na liderança dos

chaverim 00 ?01101.30 meados deste mesmo ano 0 Snif Porto Alegre/
também fica 800 0 seu sheliach,permanecendo nestas condições até

hoje e 800 qualquer perspectiva a curto prazo.

g)
Depois de muito esforço,o Snif Rio adquiriu 800 Moadon,que no

,» r. i



entantm,nN0 satisfaz todas as necessidades para um bom funciona —

monto.

i) Na última reuniãm de Hanhagá Artzit foi proposta ■■ descentra-

lização da hesua,devendo essa idéia ser cu ■”■■ amadurecida na Vei

df em bus03 do uma reformulaçãõ e revitalização da Hanhagá como /

órgão dirigunte e m'ximo da Tnuá .



TESE : O MOVIMENTO FRENTE,A REALIDADE QUE O CERCA

l »»0 porque da tese

2 ■■ Objetivos a atingir

3 — Analise da situação atual do isnuv brasileiro, com eX—

posição de fatos e idéias.

4 — Importancia do movimento juvenil como ente educativo

no seio da comunidade. Análise da atuação do movimento nos dias

de hoje, suas falhas no processo educatiVO ,no processo anti—ag?

similatório e sua posição no sionismo atual, ,

5 # Proposições de resolução relativas a tese apresentada.

- Q_p9rgue da tese :

0 motiVO principal da apresentação dessa tese e uma tenta—

tiva de apresentar soluções reais para um problema que nos.atig,

ge há algum tempo, que é a crise pela qual estamos atravessando.

Me proponho a desenVolver um trabalho inteiramente relacig

nado com a atualidade judaica brasileira e israeli, com objetivos

de uma reestruturação geral em moldes de 1978. Reestruturação eg

sa não só ehinuehi, o que seria um erro fazer, mas algo que de

uma forma geral solucione nossos-problemasa

Toda e qualquer proposta de mudança da chinuch, transmissão

e atuação do movimento, devem ser ligadoas a uma determinada re—

alidade que nos.obriga a agir de uma determinada maneira.

Se quisermos mudar o movimento, não será só através de uma

chinuch mais séria e planejada que atingiremos nosso objetiVo,

mªs também através de uma reestruturação,em bases de transmissão

de ideais de ideais e formas de educação.

Desejo com.essa tese, desenvolver um trabalho completamente

vinculado a realidade atual mostrando sempre onde e como devemos

agir e qual o nosso papel perante essa realidade. Sendo assim,

é preciso se desligar de certos:dogmas pregados por ditos líde—

res, que a meu ver levam o movimento para caminhos.nao condizen—

tes com a realidade atual e que vão colocar o movimento numa po—

sição de volta ao passado e de irrealidadeº

Busco com essa tese, abordar pontos a meu ver importantes,

em se tratando de uma solução para uma arrancada do movimento em

direção a seus ideais e objetivos.

Objetivos a atingir :

Bem, começo agora a definir propriamente o que quero atingir

no desenvolvimento dessa tese. Primeiramente, o objetivo da pre—

sente tese é tentar achar uma solução para a crise em que o movi—

mento Lrasileiro (mais particularmente no Rio de Janeiro) se en—

contra já há alguns anos e contra a qual se vem lutando, a meu

ver de uma forma errada.



Se quisermos achar uma solução para essa crise, temos que estar

2

suíicientemente abertos para aceitar certas mudanças que a pria

meira vista parecem impossíVeis e absurdas, mas que após uma anª i

lise fria da situação brasileira, isso é, do nosso ishuv, e após
verificarmos as mudanças ocorridas no que se refere a sionismo e

kibutz, temos que aceita—las como sendo as melhores para o movi—

mento e para seus objetivos.
'

Outro ponto que eu gostaria de abordar nesse trabalho é em

relação a atual situação chinuchi que nos encontramos,hoje em dia,

6 que caminhos deveríamos seguir a partir dessa Veidá. Não pre—

tendo de forma alguma fazer uma tese sôbre—chinuch, mas de uma mg

neira objetiva e realista enfocar os pontos básicos de nossa i —

deologia.

Outro tema seria a forma de transmissão desses ideais e con

ceitos. De que forma poderemos orientar nossos chanichim para que

possamos desenvolver nosso trabalho de uma maneira conciente e rg

al. Eníocarei pontos sapecíficos como alia, meshek aliá, toc] ,—

nit achsharã, formação de uma shichvã de bogrim universitários ,

de uma Shituf Peula entre os movimentos.

Resumindo, o objetivo da minha tese e encontrar reSpostas

para os seguintes pontos:
— Qual a,importancia dos movimentos juvenis na educação ju—

daica de hoje.
— Qual o nosso papel no contexto atual da sociedade judaica

noBmst

—.Ate que ponto somos reaponsáveis pelo bem estar de Israel

e do nosso Ishuv.

— Sera que a radicalização é o melhor caminho para a resolu—

ção dos nossos problemas.
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Esse aumento do nível de vida , põe a criança em contato

com outras sociedades, implicando numa assimilação gradual e a—

larmante. ,

2- A falta de um fator de aglutinação do ishuv. Fator esse

que faria o ishuv se unir mais 6 relembrar seu passado, seus ide—

ais e convicções. Me refiro 6 uma situação aversa ou seja, delper

seguição, de discriminação ao nosso povo como o antisemitismo. Vi
vemos hoje num período de calma que faz eok que nosso povo se a—

comode & situação, perdendo a sua conciencia de corpo estranho que

na verdade somos.

3- A situação de Israel no que diz reapeito à guerras e di—

ficuldades é também outro fator de acomodação e assimilação. E

claro que num período de guerra (vide 67 e 73) 0 coração do i —

shuv batesse mais uniforme e mais forte, como que relembrando que

Israel existe e está em dificuldades.

4— Temos ainda a atual situação política brasileira, onde o

jovem e desviado de toda forma de pensamento, e levado a agir de

uma forma autômata 6 sem raciocínio. O jovem judeu brasileiro

consequentemente, também passa a fazer parte dessa maioria alie—

nada que cada vez mais se afasta de qualquer tipo de pensamento,

seja ele político, cultural ou econômic07social, e passa a agir

de acordo com as vontades governamentais, Temos.o exemplo 60 fu—

tebol, televisão, boites, carnaval 6 etc..

E nesse ponto, precisamos parar e fazer uma diferença entre

ishuvim de cidades como Rio de Janeiro e S.Paulo e cidades como

Recife, Porto Alegre, Curitiba e Salvador, cidades onde nosso

movimento atua.

A diferença existente e que demonstrarei a seguir, torna o
.

trabalho diferente nas diversas cidades.
,

A meu ver, a influencia que um jovem do Rio de Janeiro e

S.Paulo sofre por parte de um ambiente contrário aos nossos ide—

ais, e bem maior do que aquela que existe em ishuvim considerados

pequenos.

A força dos atratiVOs existentes dentro de isnuv e também fº
ra dele é um sério adversario nosso no trabalho educativo do mc—

vimento.

As famílias que ainda se mantém ligadas à um conteúdo judai-,

co, tem uma serie de meios para manter seus filhos nesse ambiente.

Vários clubes, Várias tnuot, várias escolas, e Várias outras or—

zanizações , servem de oposição ao nosso trabalho. Soma—se a isso

as diferentes atividades possíveis entre cidades como Rio de Ja—

neiro e Salvador por exemplo.

Essa diferença entre ishuvim grandes e pequehos deve ser

observada em qualquer tirada de conclusões, pois soluçoes boas

para determinada cidade, podem não ser as ideais para outras.



■

Voltando a situação dos snifim, é importante que se vejam

outras mudanças pelas quais passaram nosso ishuv e que vão refle

tir diretamente na nossa peilut dentro do ishuv e de como vamos

desenvolve—la. ,

Primeiramente ,
a situação de hoje não é a mesma de 1945.

Israel é um país formado, necessitado de alia, mas com outros

anseios de 35 anos atras. Temos uma Israel altamente desenVOl—

vida tecnologicamente, onde a colonização é feita de maneira bem

mais moderna e eficiente do que a.de 40 ou 50 anos atrás.

Ao mesmo tempo, nosso ishuv também não é o mesmo de 35 anos

atras. Seus conceitos e valores evoluíram, seus hábitos mudaram,

e 0 jovem de hoje não é mais o mesmo de 30 anos ou mesmo de 16

anos atrás.

Temos que nos atualizar. Temos que acompanhar essas mudanças

para sairmos do estado de dormencia onde nos encontramos. Temos

que eVOluir nossas bases e nos atualizar.

sionismo de hoje também já não e o mesmo de alguns anos■0■■

atrás. A alia imediata não e mais uma necessidade extrema e úni—■

ca. 0 sionismo mudou e secadaptou & realidade. Nds temos.que a—■

companhar essa mudança sob o perigo de de novolcaírmos numa situ■

ação sem ligação com a realidade que nos cerca,■

0 kibutz, outro marca dos nossos objetiVOs também mudou e

tomou nOVOs rumos. O kihutz de hoje não e mais o de 40 anos atrás,
temos que acompanhar esmanmdança/

E um erro pensar que nós definiremos uma situação e mudaremos

a realidade. Nós temos que , na medida do possível, acompanhar

as mudanças acontecidas em Eretz Israel, pois é baseado-naquela

(a de Israel) realidade que deveremos,trabalhar e fixar nossas

bases.Aí está a dinâmica do movimento.

Bem, acabo por aqui essa análise do ishuv brasileiro e das

mudanças nele ocorridas, assim como em Israel, oferecendo a to-

das condições de juntos tentermos achar um.melhor caminho para

nossa futura atuação como tnuá atuante no seio do ishuv local,

e em permanente contato com a juventude judaica.

Passo agora a definir-o movimento lchud thonim, baseado na

análise feita anteriormente.



A tnua dentro e fora de suas fronteiras

Primeiramente eu gostaria de dividir a apresentação-dessa

parte da tese em 2 campos interligados entre si, mas que preci

sam ser vistos e analisados separadamente.

A lª parte seria a atuação do movimento internamente, isso

é, tudo o que se refere ao trabalho educatiVO com os chanichim,

tipos de atividades, ideologia, transmissao de ideais, divisao

de shichavot e etc..

A 2ª parte seria a atuação do movimento como grupo organiza

do dentro do ishuv, com suas programações, realizações, como fa—

tor antiassimilatório, conservador do judaísmo e grandemente res

ponsdvel por essa enorme massa jovem que vem se assimilandc e se

perdendo de uma maneira brutal e quase sempre irreversível.

Antes de tudo, precisamos definir a nossa situação como tnua

nossos ideais, nossos objetivos.

Como,todas as definições que andam por aí, eu define o I—

chud Habonim como um movimento Juvenil Judaica Sionista—Socia—

lista— Humanista e kibutzianoº

Creio não ser necessário definir ■■ porque das palavras ci—

tadas acima, pois já são do nosso conhecimento e motivo de fartas

discussões. Alem disso, não é,o ponto ao qual pretendo me ater

no desenvolvimento dessa tese.

Alem de todas essas palavras bonitas que nos denominam, u—

ma palavra precisa ser encaixala nessa definição de uma forma

imprescindível e prioritária no que se refere à forma de trans—

missão de nossa ideologia: somos um movimento EDUCATIVO

A meu ver ai esta uma das chaves do nosso problema e o pop

to central de discussões. Nosso movimento se caracteriza essen—

cialmente por ser uma tnuã educativa com objetivos sionistas e

kibutzianos.

U termo educativo vem do fato do nosso movimento desenvol—

ver um trabalho educacional com crianças, adolescentes e jovens

judeus atraves de diversas etapas que formam a vida da tnuá. E—

tapas essas que devem assumir um carater de aprendizado, não es-

colar, mas de vida. E no movimento juvenil que o jovem judeu

vai desenvolver seus valores como homem e como judeuº
É através dessa educação que atingiremos nossos objetivos

ideológicos como o sionismo, ■■ kibutz e etc..

Educar não é colocar no chanich viseiras de cavalo e manda—

lo andar adiante, repetindo coisas escutadas anteriormente.

Educar significa "levar o chanich“ a desenvolver suas pró—

prias potencialidades, e mostrar o caminho (leadrich—hadrachã)

a nosso ver adequado para aqueles que se juntam a nós vindos de

uma realidade bem diferente daquela que pretendemos alcançar.

Educar significa desenvolver os sentimentos do ohanich e



seus.ideais, atraves de informações e trocas de eXperiências ,

sempre baseando se numa visão realista da vida e da situação, lg

gieamente defendendo uma linha mestra, linha essa já definida ag

teriormente, , ,

Devemos ter sempre em mente nessa condição de educador. A

cada momento, em cada peula, ou em qualquer situação, devemos eg

tar concientes de que nosso exemplo será uma ordem para 0 chanich.

Sendo asa? , quanto mais coneientes e coerentes formos, melhor

será o resultadoº

Não adianta entupir nossos chanichim com ideais, símbolos,
e uma ideologia bem def'nida, se não transmitimos isso tudo de u—

ma maneira educativa, Se agirmos como educadores, esses ideais

farão parte 00 ehanich de uma maneira conciente. Do contrário, o

chanich não passara de um simples papagaio repetindo coisas afir
madas pelo madriehn

Não queremos sioniatas bitolados e repetidores de palavras

bonitas, Queremos formar homens que saibam agir por sua própria

cabeça, eoneientemente tanto no que se refere aos ideais do me-

vimento, quanto na sua vida como adultoo

Não podemos ter medo de esclarecer nossosjovenso Se puder—

mos mostrar com argumentos nossos pensamentos e convicções, essa

será uma grande vitóriac Não podemos ter medo de nos abrirmos e

oferecermos outras opçoes. Se não dermos outras opções para nos—

sos,chaverim, estaremos falhando perante nossos ideais e objeti—
Wes.

Volto a dizer que israel 0 um pais que necessita de alia,
mas também e claro qge nosso ishuv precisa de líderes esclareci—

dos e sionistasi

O Galil precisa ser colonizado, mas devemos lutar contra a

assimilaçaoo %

Nossos deveres aumentasap.em_relação aos deveres do movimen

to de antigamente, Temos responsabilidades para com 0 ishuv e pe

lo povo judeu devemos trabalhar.

Dentro de certos limites devemos estar abertos para absorver

uma grande massa de chaniehim que "precisam" ser educados dentro

de um contexto judaico, sionista e humanitárioº

Quanto mais opçoes dermos aos nossos chaverim na hora de sua

realização individual ou grupal? maiores serão nossas vitórias,
e melhor astatzmos servindo aia nossos ideaisª

E necessario diner que os movimentosãjuvenis judaicos são os

únicos grupos organi ados que ainda podem tirar 00880 ishuv dessa

crescente onda de assimilaçao que nos vem atacando e os únicos

que oferecem condições de competir com os atrativos governamen—

tais na luta contra a assimilação do, jovem judeuº



Precisamos mudar nossa imagem que paira na cabeça dos jo-vens judeus, que consideram o movimento juvenil um lugar defanaticos e bitolados, sem alguma responSabilidede e ■■■■ sópensam em Israel.
De certa forma existe uma falha bem grande no estágioatual em ■■■■ se encontra o movimento no Brasil, e ■■ a é afalta de ambientação dos bogrim no trabalho do Snif ■■ a faltade uma direção que os mesmos podem seguir apos o periodo dedesligamento da Tnuâ ■■ a eSpera para uma futura Alia, ou notérmino dos estudos.

É inmortantissimo & presença de uma Shichva mais velha noªâhif com o objetivo ■■■ tentar ■■■■■ tornar mais sério, aosolhos do ishuv, o noSSO trabalho()
Ao mesmo tempo falta,eo presente de movimento algo que lhede um novo animo ■■■■■■■ nove torne o movimento criativo ■■realizador»

Me refiro a criação de um novo meshek Alia, com caracteris-ticas Tnuatiim e ■■■■ serviria muito como fator de estimulo nonosso trabalho aqui no Brasil“
O Kibutz Bror Cheil, criado por gerinim de nossa Tnua, jánão corresponde mais aos anseios de nosso movimento que neces-sita de uma nova realização no generoo
Seriam um desligamento prático com Bror Chail mas não des-ligamento totel, pois pedir um esquecimento total para comêsse Kibutz seria como negar nosso passadoº
Ao mesmo termo seria um passo Chalutzi pois passariamos& dar nossa contrmbuição na colonização de Israel, que tentase firmar como Nação entre todas as demaisc
O último ponto que eu gostaria de abordar é em relação aoTochnit Hachshara ■■■ um ano em israel ■■■■ faz parte da vidanormal ■■■ um chaver do movimento“
Me refiro a problemática existente entre ■■ Shnat Hachsharâe ■■ Machon ■■■ Madrichei Chutz Laaretzo Acredito que o Machoné uma Tochnit muito importante emm quando se fale de hadrachae de uma posterior peilut ne ônifn Ao contrário do Machon,Shnat Hachshara oferece condições mais duradouras para uma■

■

estabilização mm_or na vida do Kibutz, objetivo dos maiores■

oferece ioportunidade ao■
■■■

do movimento, o Tochnit este■

chaver de uma vida mas intensa na sociedade Israelº



Creio que a Tnua deve deixar a cargo da vontade das aSpi-
rações de cada chaver ou da kvutza interessada, o Tochnit a

ser seguido, sem colocar numa posição radical e definida a

este respeitoº
A meu ver o ano de experiencia de Israel deve ser enca-

rado com o o ano que vai ajudar o chaver a ser defenir em

realação ao seu futuro como homem e como judeu.
Cabe & Hanaga Artzit, um exame detalhado dos candidatos

no caso do Machon, e uma abertura bem grande nos casos de

Shnat Hachsharâ, possibilitando assim a um maior numero de

chaverim a execusão da Tochnit escolhida.

Para finalizar gostaria mais uma vez frisar a importancia
da Tnuá na educação e na ativização no jovem judeu. Importância
essa que aumenta e que define nossas responsabblidades como

Tnuâ atuante na vida do ishuv e na realidade Israeli.

Por isso tudo? e baseado em tudo que foi apresentado eu

proponho:

1) Nos definirmos como movimento juvenil judaico Sionista S.

Humanit'ario e Kibutziano chalutzianoº

2) Nos definirmos paralelamente a todas as definições do

item 1, como movimento educativo e chevrati.

3) Ampliarmos as opções de realização sionista pratica, indi-

vidual ou através de garinim nos seguintes moldes:

&) Criação & longo prazo ( dentro de u a 5 anos) de um novo

meshek Alia, com participaçã> dos próximos parinei Alia, dos

expchaverim da Tnuâ já residentes em Bror Chail ou em outros

kibutzim que desejassem juntar a nós nessa dificil realização
chalutziana.

b) Até a formação do novo meshek Alia, a manutenção da Alia
para Bror Chail com a formação do grupo do novo Kibutz.

c) Alia de universitários que desejam acabar seus estudos em

Israel com a provavel e consequente estabilização em um marco

kibutzno

d) Garin Aliâ com o objetivo de âíxar moradia em qualquer ti-

po de vida comunitária ou em moldes coletivos.

&) Reestruturação das Tochniot da Tnua & partir de um próximo
Kinus Chinuchi ou em uma Moatzâ, baseando-se nos pontos
1 e Z deSSa serie de propostaso

&)
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5) Dar Sempre a linha basica do movimento no que se refere aqualquer atividade do mesmo, nos preocupando sempre em nãotirarmos & possibilidade de opção por parte dos interessadosdiretos na atividaàe, como nos casos de Shnat Hochsharâ eMachon LeMadrichei Ghutz Laanetz.
6) Estarmos concientes e sabedores de que nossos objetivoscomo movimento juvenil judaico sionista não se limitmna um objetivo único, ou seja? & Aliã para Eretz Israel.E que a formação de homens bons e concientes de sua po-sição de judeus identificados com Israel, também É parteimportante dos nossos objetivos.

7) Gringª) de uma shichvá de universitários, composte deBogrim recem saídos da peilut no Snif, objetivando com istotornar a Tnuõ mais adulta e oferecer um cmninho para essescheverim que geralmente se desligam de qualquer ambientejudaico e dos objetivos que nos propomos.8) Aumentar nossa participação nas atividades do ishuv,procurando com isto aumentar nossas areas de ação e influên-cia.

9) Entrar em contato com as dirigõnciasdo ishuv, sejam elasde eSCOlas, clubes ou de outras instituições, com o objeti-vo de deixnr bem claro nossas intenções e mostrar a nossaposiçõo perante o trabalho a ser feito com o ishuv local.Exigir dasmesmas dirigõncias, o papel th ativo dasTnuot na administração e educação jovem do ishuv.lo) A partir do momento em que o movimento se julgar sufi—cientemente forte, estender nossa área de ação ■■ outrascidades ainda não atingidos por nós.
ll) Reorganização do Conselho Juvenil Judaico (nas cidadesonde isso for possível) ou da concretização de uma ShitufPeulâ entre o movimento e outras organizações, jovens ou não,com o objetivo de fortalecer nossas ações e aumentar nossaspossibilidzdes de infiltração no ishuv.

Jaques Fidelman — Rio de Janeiro



SHL-EAT-MACHOL-Z■
`■

TESES■

enem ALIÁ■

REESTRUTURAÇÃO■

C H I N U C H 1

Ao recebermos da Hanaga Artzit a incumbência de

realizar as teses referentes ao Shnat-Machon, Garin Alia

e Chinuch, pensamos inicialmente em realizar 3 teses sepa-

radas.

Quando demos inicio ao trabalho constatamos no

entanto que seria impossivel desvincular uma da outra por

estarem extremamente vinculadas. Este vínculo 5 que preten—

demos demonstrar nesta tese única e lançar como um programa

de h anos.

Encontramos na sua elaboraçã: alguns problemas

práticos, mas achamos que soubemos dar soluções a maior

parte deles.

Em primeiro lugar, fizemos um levantamento dos

principais problemas que ao nosso ver afligem a Tnua em

nossos dias.

Ao nosso ver são êles:

l) ■■ Tochniot existentes completamente desvincula-

dos da realidade.

a) - Falta de tochniot para as shidaavot de tzofim,
bonim B, Maapilim, Magshimim e Bogrim.

3) - Completo desconhecimento do kibutz pelas shi-

chavot em hadrachâ.
.

U) - Falta de ambientação na peilut dos Bogrim

em alguns snifim: por exemplo Curitiba e São Paulo.

5) _ Falta de um verdadeiro ideal aos diaverim

em relação & Alia.

6) - Programa de Shnat Hachsharâ completamente

desvinculado da realidade do movimento.

7) _ Falta de um kibutz do movimento: Kibutz

Bror Chail é o kibutz do Brasil e não da Tnuâ Brasileira.

8) _ Falta de um fator integrador dos Bogrim &

vida cotidiana com o movimento.

tes de ser completado o texto final, parte da

tese foi discutida com alguns chaverim do Snif Curitiba

em haflagâ conjunta realizada em comemoração ao lº de Maio.

Achamos importante ressaltar também que a tese

foi amplamente debatida com os chaverim do Snif Porto Alegre,



& através destas discussões pudermos tirar o texto final

que se segue .

A tnuá brasileira fundada em l945 em Porto Alegre e

logo levada para outros estados formou—se com uma ideolo

gia pronta traduzida pelos chaverim da Argentina.

As ideias do lchud Habonim ,
movimento fruto de coali-

■

250 de diversos movimentos da mesma linha podiam ser sim-

plificados em Movimento Juvenil,Sionista,—,Cha
-

lutzieno e Kibutziano.

Juvenil porque suas bases estavam voltaias para & ju—

ventude,única capaz de levar adiante os puros ideais do

movirento,e seus valores transmitidos de geraçao para ge—

raçao permitiriam sua continuidade.

Sionista porque a única resposta ao problema judaico,

está no retorno do povo judeu à sua pátria Eretz Israele

Socialista porque a pátria judaica deveria ser aliena—

da da exploração do homem pelo homem e construíce de for—

ma justa para todos.

Chalutziene porque a pátria não estava pronta e a ida

para lá significava um pioneirismo.

Kibutziana porque encontrava no kibutz,na vida coletiva

a sociedaâe mais justa que permitiria poder manter os ide-

ais que se aspirave para Eretz Israel.

Logo o Movimento abreçou o Kibutz Bror — Cheil para s
!

e seus caminhos de realizaçao puderem tornar—se realidadeº

Tentou—se após Bror Cheil a formação de outros kibutzim

ou mesmo a ida para alguns já formados que redundaram em

fracass 8.

Com o decorrer do tempo a tnuá passou a enfrentar diver—

sas crises,mas soube sobreviver a todas elas mas em cada

uma perdia—se algo muito importantezparte dos iieais,ali —

cerces da tnuá.

Em 1966 acabou—se com a “ecnshará em Ein Dorot e ebriuu

se o Shnat Hachshará.

Em l'76» ai ■■ 'º ■`■ udos.CQ



A juventude judaica entrou neste processo e a Tnua aca-
bou tendo dentro de si reflexns profundos deste_procoeso alia
enatôrio.

Parte da ideologia 60 Movimento começou a ser perdida e
as liderenças da Tnuâ não souberam ( ou não puderam) fazer
frente & maqubna do governo.

Concluímos que 0 jovem judeu na Tnuâ não procura rGSpOS
tas porque ele nNao tem perguntas. 0 gradual enriquecimento d
maior parte dos judeus brasileiros assegurou este processo
alienatõrio e estendeu rédeas para que a assimilação cada vez
maiores proporções tomasse conta dos ishuvim em números jamai'
vistOS.

0 Movimento pareceu que se reergueria quando realizou
em 1.97u e 1.975 os Jamborees da Bahia e Florianópolis com

350 e 250 chaverim respectivamente. Os números entretanto
eram fictícios. A maior parte destes chaverim nem sequer fa-
ziam parte da Tnua e ela por sua fraqueza não teve condições
de fazer com que esta massa de proselitos permanecesse nos

snifmm.

Neste período chegou-se a se fazer diversos tochniot
mas que não puderam sanar a crise ideológica em que a Tnua esª
tava mergulhada.

Em lql976 com a saida do Garin de estudos Sobreveio ■"011■

tra crisen & liderança da Tnua partia sem deixar atras qual—
quer outra liderença preparada para levar adiante a Tnuâ.

Em 16976 no entanto, deu-se a ida de uma kvutza 60
Movimento para 0 Machon 60 Madrichei Chutz La Aretz, depois
de um longo tempo.

O Machon Le Madrichei Chutz La Aretz posui uma experie—
ncia da mais de 30 anos, acompanhado por uma estrutura vol-
tada totalmente para a formaçãa de madrichim. Passando os

primeiros seis meses em Eretz na cidade de Jerusalem com

chaverim das mais diversas tendencias ideológicas e dos mais
variados países, nOSSOS chaverim recebem Ulpan, Chuguim Pratbm
cos de: Danças, Jogos, Trabalhos manuais, Jornalismo e Audio-
Visual e teoricos sobre: Judaismo, Israel, Hadracha, Politi—
ca Israeli ou sua História. Proporcionando—lhes um aprendiza-do de vital importancia oara o madrich e para a Tnua. Duran-
te este periodo 0 chaver conhecera Israel e depois partira
para um periodo igual de permanencia no kihutz, já com uma
visão cl ra de pais e consciente de seus ideiais, pronto —

para viver o ponto mais alto de sua estada em Israel.



Preparados por esta instituição estes chaverim volta-

ram para o Brasil e logo assumiram a liderença da Tnua. O

ano 00 1\977 foi um ano de grandes realizações quando as

Maskiruiot da maior parte dos snifim esteve nas 0005 005-

tes chaverim.

Dessa forma voltou a Tnua Brasileira a usar a Chul—

rza Kchula, simbolo eterno'do proletariado judeu, que ho—

je estampa a frente dos 00070110 da Tnua derrotando as

forças reacionária que pretendiam ligar a nossa Tnua com

movimentos contrários a nossa ideologia.

Diga—se de passagem o lchud Habonim do Brasil era a unica

Tnua bionista—Socialista no mundo que não usava a Chultza

Kchula.

burgiram o Daf La Madrich e a Biblioteca Ideõlogica

em Recife e Porto Alegre, que despontaram na vanguarda do

Movimento e lançaram bases fixas e reais para que ele desse

os primeiros paSSos no sentido de reerguer-se. Foi por isso

que Porto alegre e Recife seguiram mandando seus chaverim

para o Machon, 00100 instituição em 151001 capaz de dar ho-

je a nossos 00070110 0 preparo necessario 0 sua realização

e a realização do Movimento.

'

O Shnat Hachshara, caros chaverim, ja cumpriu com o

seu papel ligado ao lehud Habonim 0 vinculados a Kibutzim

anti-tnuatiim que sonham em receber voluntários para se

5000100 ao trabalho escandaloso que é o tra alho assalaria-

do e a exploração 00 01000. Estes kibutzim impõem um núme—

ro 010100 para 1000001 as kvutzot, visando seus interesses

próprios acima dos interesses da Tnua e do judaismo brasi-

leiro, desenrondo nossos ideiais.

Da mesma forma 0 Kibutz Bror Ghail ha muito tempo

deixou de ser 0 Kibutz da Tnua Brasileira para se tornar

0 Kibutz 00 Brasil. Bror Chail ja não deve satisfações d

0050 muito poucos se preocupam la com a nossa sorte. De

qualquer forma voluntários sempre 50 arranjam e vale

muito mais a pena para eles se preocuparem hoje consigo

mesmos e com os l50.000 judeus 00 Brasil do que conosco.

Tudo isso contribuiu para a alienação da própria

Tnua. Desvinculados de uma direção em Eretz, desvinculados

do processo de luta pela democracia no pais, passamos a

.

.

,
■■■

ter nao 50 00 problema de dupla identidade mas de dupla■

assimilação.



Desta forma somente voltando a ter um caráter revolu—

cionário a Tnua Brasileira podera sobreviver. Ou assumimos

este carater ou aceitamos a realidade que nos esta sendo

imposta e nos transformaos em um belo clube de assistencia

recreativa a jovens judeus.

Nos achamos que é chegada a hora de dizer basta.

Que se levante uma nova Tnuâ com bases, socialistas,

sionistas, chalutzianas e kibutzianas nos moldes de 1.978.

Após todas estas reflexoes PROPOMOS:

Uma reestruturação Chinuchi nos seguintes moldes:

A)

TZOFIM Identidade Judaica

Formação de “
Grupo Humanidade

Em um sentido amplo

SOLELIM

Embasamento e
O 1 to

Humanidade■■.

Uniao de grupo
Racismo e anti-Semitismo

Judaismo

Em um sentido um pouco

mais restrito

B m .oni
N

Kibutz

Es ruªura ao d ru .. .

`

t º ªº O g po óionismo

a vida do ônif

Judaismo

Em um sentido objetivo

MAAPILIM

Entrosamento a vida hlbutz '

do ªnif
áeminarios de Hadracha

MAGBHI MI M
' 4-

Entrosamcnto
KlquZ

ôionismo
& vida do ànif

atualidade Israeli

BOGHIM Kibutz
Vida para o Snif



B) Ida 665 kvutzot 60 Magshimim para o Machon Lo Madrichei

Chutz La Arotz.

C) Criação do um novo Moshok Aliª com 56166 no fim do ano

60 uma 601086060 60 chavorim da Tnuâ para buscar o kibutz

ideal.

D) Vida em BEIT-BOGRIM, 605 bogrim da Tnuá.

E) Encontro 6 meses antes da saída 60 Garin em São Paulo

para uma Vida comunitária Voltado para uma peílut para

& Tnuâ.

F) Criação 60 novos tochniot baseados neste programa para

todas as shicavot.
N

H) ba 66 60 um Garin
- .

. f

60 3 anos no hlbutz ant 5 da p0551vel salda'para estudos.

1) Prosseguimento em Erotz 60 uma luta pela re-socializaçac

.* . !.

3113 em 1.980 com permanen01a mlnlma

0

!
60 Pals.

/)WÃCILÁJLCª
(

fyt£36£ÁªâbeVÉÉ



ANALISE DE NOSSA PLATAFORMA

IDEOLÓGIGÃ

Antes de tudo convem assinalar alguns elementos e

aspectos sobre esse trabalho. Na realidade a minha pre-

tensão inicial foi de tentar fazer uma análise dos con-

ceitos e valores que hojo encontramos para justificar
a existencia na pratica de nosso movimento.

Há muito tempo que podemos notar na Tnuâ que na rea-

lidade, nós existimos hoje em dia com um conjunto ideo-

lógico que muito deixa a dosejar diante da propria reali-

dade que nos propomos a alcançar. O que Se nota so parar-

mos para analisar esªru alme e, é que de alguns anos

para cá durante o passar do tempo, não houve qualquer mo-

vimentação por parte de nossos chaverim no sentido de re-

valorizar nosso conjunto ideológico, sem cair nas análises
utópicas e meramente idaalistas.

O que entendo antes de tudo, é que por mais idealismo

que possamos ter é necessário se fazer uma analise do ponto
de vista mais lógico e assim, veremos facilmente queto que

chamamos de IDEOLOGIA pouco tem ligação com a própria palavra
e sua função dentro do uma realidade social.

Para explicar melhor, gostaria de partir desse gráfico
abaixo:

VISIO DO MUNDO

A L
IDEOLOGIA ——> A O 1 O

QUADRO - REAL

Antes de tudo, comvêm explicar os termos.

O que se entende por Visão de Mundo, é o ponto do par-

tida. Normalmente por influencia da mentalidade capitalista-

burguesa, costuma-se pensar que uma visão de mundo & privilé-
gio de intelectuais ou pessoas culturalizadas. Porém, na ver-

dade nada impedo que um simples limpador de ruas tenha a sua

visão de mundo, que em nada é menos certa para ele do que a

do intelectual para si próprio.



A visão de mundo é algo inerente ao ser humano, pois este-

ja ele onde estiver nada pode impedi-lo de JUSTIFICAR qualquer

fato de acordo com sua idéia.
.

Ora, se entendemos bem esse ponto, podemos agora evoluir a

te o quadro seguinte onde existe a Edeologia. Hoje, é fácil

de escutar entre nossos borim ou maapilim a afirmação de

que fulano ou ciclano "não tem ideologia","não possui

ideais" etc. etc. A bem da verdade tenho que confessar que

isso me deixa profundamente arnetado, apesar de saber que

muito pouco eles têm culpa pois é tudo consequencia, dessa

teorização da Tnuã, no passar dos tempos.
Se entender-mos que a visão de mundo 5 a fase inicial ou

primitiva de uma tentativa para justificar o REAL, 5 fácil
demais revalorizar-se essa palavra Ideologia, que nada mais é

do que a própria visão de mundo em sua fase mais adiantada ou

talvez mais difundida.

Pesquisando em alguns livros que tentam analisar na Histo—
ria a relação IDEOLOGIA-SOCIEDADE, pude obter o seguinte con—

ceito sobre o primeiro elemento -
" Sãº as idéias e crenças

a ar m ralme a
"

a e

asÍ ca a de e nada
' '".

Ora, releiam esse conceitoã

Podemos iSolar a Tnuã de uma realidade social?
de

Não é a Tnuã um MEIO para atingirmos uma sociedade di-

ferentes relações sociais e economicas da que vivemos?

O grande problema, é que esquecemos ou esqueceram durante

anos o principal aspecto gerador de nossa supra-estrutura

chinuchi, ou seja, queremos manter uma Ideologia tornando

utópica ou histórica toda a Infra—estrutura que essa ideolo-

gia tende.a justificar. O quadro seguinte que pode ser chamado

de QUADRO REAL é a prova cabal dessa nossa desarrumada estru-

tura Tnuati.

Todo aquele conjunto de idéias tem que possuir um quadro-
real onde existam as relações de produção, isto é, uma reali-

dade estruturada socio-economicamente.

A partir do momento que isolamos ou esquecemos essa

INFRA-ESTRUTURA, tudo se torna uma existencia sem qualquer sen—

tido e perdida em total no TEMPO e no ESPAÇO. E foi isso que

nos aconteceu.

No momento que a coerencia deixa de existir nas partes do

>rocesso, quebra-se o mesmo processo evolutivo e consequente-
mente não se atinge a uma AÇÃO.



Explicando melhor, a IDÉIA 50 relaciona com o QUADRO-REALe desse contato uma opçãa. Essa opção volta para a IDEOLOGIAComo um diagnóstico para ser justificado no plano teorico.Se existe uma eoeroncia nesse proceSSo esta mais do que 10-8100 que daí resultará uma ação forte e consciente. É exa—tamente com esta escrito acima que eu tento analisar as la-cunas ou seja, a ausencia de uma PLATAFORMA IDEOLOGICA coe—rente no tampo e no espaço.
Por mais teorica que seja, essa análise traz uma tentativade atualisar nossos valores em função da realidade atual, emfunção da sociedade que propomos criar ou ainda, em funçãode determinadas relações sócio—economicas que propomos orga-nisar a sociedade.

Seria isso, algo difundido e estudado por nos Bogrim?Não, muito pelo contrário. Nós continuamos a nos manter serqualquer infra-estrutura coerente, que permita gerar no pro-cesso, UMA AÇÃO. Podemos notar iSSO nas nossas própriasTochniot que apesar de empoeiradas, são válidas a partir 60princípio que não existem outros:
...... como podemos ver, o movimento tem que operar uma ra-dical mudança em seu chanich. Não somente na sua forma depensar e valorizar o mundo e as coisas, mas na sua própriamaneira 60 viver, no seu caminho e aspirações de vida. Vere—mos mais adiante os aps aSpeetos particulares desta trans-formação, e que no seu conjunto deverão formar o tipo de ho—mem que queremos formar; um judeu consciente de sua missãonacional-social, pronto para a sua realização através doKIBUTZ, trabalhador e ativo."

(Princípios de nossa educação, pag.lZ)No texto escolhbdo, nota-se claramente a existencia de umelemento correSpondente a INFRA-ESTRUTURA sócio-economica ede valores chinuchis que representam uma SUPRA-ESTRUTURAIDEOLOGICA. A interdependeneia entre essas estruturas vaigerar uma ação ou seja, a realização através da &LIÁ parauma sociedade de determinada organização que no caso é 0KIBUTZ.

Ora, nada é mais claro que a ação está fechada para umaúnica opção, que é a ALIÁ KlBUTZIâNí.
Em tempos de l.950 até os primeiros anos da década de 60,sabemos não 50 por livros como também por pessoas, que a nos—sa Tnua existiu com uma certa força na AÇÃO, e suficiente pa-ra engrossar as fileiras dos chaverim que se propunham a lo-vantar um kibutz ou seja, 0 kibutz Bror-Chail.



Então, se notarmos essa realidade, descrita acima veremos que
essa análise toca em um ponto que não é tão teórico assim,
pois na verdade, há muito tempo nós nos tornamos uma Tnuã idea»
lista e nos esquecemos que não pode haver um ideal que possa
existir sem a busca de "algo". No momento que nos entregamos
para buscar esse "algo", nos deparamos com uma realidade não
correSpondente com a capa ideológica que e justifica. Esque—
cemos que Tnuã & ATIVIDADE SOCIAL, é uma REALIDADE SOCIAL e

por isso se fez necessario, termos UMA MOTIVAÇÃO EMANANDO
DA BASE SOCIAL DE REALIZAÇÃO e de termos uma camada dirigen—
te no processo educativo, que entenda como tal essa base se-

cial.

Ora, o que vimos no periodo citado acima era um proces-
so mais ou menos encaixado nessas relações ( Idoologia/
Quadro Real) e daí uma ação que podia na época ser fechada
para a Aliã Kibutziana, pois existia uma necessidade de
chaverim em Bror-Chail O motivação) e isso irradiava para
os chaverim do Brasil Bealigagãº, que por sua vez tinha coe-
rencia com os valores chinuchis existentes.

Vejamos então nossos gloriosos dias :
A ação, isto é, a Aliã é algo diminuto em nossos dias.

a isso m 1 ara unciar a decade c a d vimen ?<
Por certo para alguns que possuem Viseiras nos olhos, Sim—Í
Porém, eu não concordo com essa afirmativa escatolôgica
que encara a Tnuã por um lado só. É preciso que se entenda
que passamos por um periodo de crise histórica que atinge
igualmente o judaismo Mundial. O judaismo galútico na sua pO—
breza não possui forças para a criação de valores novos e 0

Estado de Israel não "clama" mais por aliot como nas primeiras
décadas após a independencia.

Então como é que podemos querer que de uma hora para
outra, tchik e tchatchak" nós transformemos nossa Tnuã, não
tomando conhecimento de uma realidade histórica sócio-eco-
nomica que está intimamente ligada com a própria existencia
do movimento? Isso é apenas contribuir mais ainda para a fal-
ta de coerencia entre a IDEOLOGIA e o QUADROQREAL, que por
sua vez quebra o processo e impede uma AÇÃO.

É por isso que não temos uma Plataforma Ideologica defi—
nidal.

Temos que entender que objeto primeiro de nossa educa-
ção e a própria Educacão do Homem, ou seja, a Educação do
jovem judeu como uma geração & renovadora que possua condi-

ções para fazer surgir novos valores que revolucionem a nos—
sa época.



Como podemos conseguir isso se existe uma GRITANTE INCOEREN-
CIA no processo evolutivo Ideologia - Quadro-Real _ Ação?O próprio trecho citado anteriormente demonstra essa

incoereneiaº Como podem os madriehim educarem para a reali—
zação atraves do Kibutz unicamente, se o proprio movimento
kibut: ano passa por uma fase diferente da de alguns anosatrás cuando o proceSSO não sofria rupturas?

Nei podemos agora, por sermos uma Shichva bogueret diSm
posta l modificar, nos entregarmos a "molecagens idealistas"
que no maximo traria realização para um pequeno grupo ini—
ciais fossa Plataforma Ideolõgica carece de uma definição
concatenada com a realidade social que propomos e por isso
que chego a conclusão que qualquer modificação tem que ser
feita nos dois lados, tanto no proceSSO educativo como no
quadrcxreal de maneira a evitar essa enorme distancia que
impede o nosso conjunto ideológico de JUSTIFICAR a inframes—trutura de onde emana a motivação para nossa existencia
como mwvimento realizador.

Lªtão, diante da explbcação da importancia desta rela-
ção dialética como podermos fazer para ultrapassar essa eri—. '

.

.

l
.

.

se historica se nem Siquer temos para nos, Bogrim uma defi—
.!

'■'

niçao ªlara e nitida de nossa Plataforma?■

logico que não apresente aqui "
umas folhinhas de So-■

!,

.
.

”

imediatas mas entendo ue nessa Veida temos ue re-■

"■■■lu■
9

vitaliiar e depois REàFIRMAR de uma vez por todas nossa pla-■taforfa que tem que estar dentro do contexto atual. ãe cona■

N■.
.

*.

.tinuaº.s com techniot que afirmem ser a unica realizaçao do■

■■

'

l)
l■

■

■`

a alia Kibutzit, e na realidade nOSSO Meshek Alia■

0■■1■1■■0

.
'.

■■'.

.
.

'■'

nao no: irradiar uma motivaçao para isso ( diagnostico)■
.º '

.
. . .,■

■■'.

.

na mesma Situaçao de Tnua utopica, idealista,■
0■05■■■`;■■■■

.
".

.

!

porem Jem estar virada para sua atividade real que e a cria-■
■'

■
.,

,

.
N■

çao df uma nova vida em distintas relaçoes de produçao da que■vivemos.,■

■.

.
'.

'■■..

Entao, & um nivel teorico, como primeira proposta eu te—■
ria ouse fato de que se vamos mudar, temos que revitalizar■
as dura faces do processo pois se estamos em um periodo de■
crise o momento posterior a crise implica na modificação■

\
■

,N■■
.

dinan ca e nao estetica e unilateral.■
SioniSmo enquanto ideologia, ao meu ver, continua sen-■

:

do a posse melhor o ão como movimento ue trabalha com “ovens■
PÇ q J■da diáspora. Por certo seria um absurdo eu afirmar que ele■

pode fvlucionar e discutido "Problema Judeu" em seu snntido■
mais :"plo e total.■

'



Porem, acredito estar mais do que claro que uma das soluções
para a questão da Dupla-Nacionalidade está contida na Ideo—
logia Sionista e em sua criação que é Medinat-Israel. Afirmo
uma das soluçoes porque considere dogmatismo e falta de visãohistórica entender o Sionisme como solução unicaº É na ver-

dade, uma Solução integral que permite eliminar o dualismo na-
cional para aqueles que não queiram aceitar o Galut como opçãode vida. E então, nessa negação da diaSpgra e na aceitação de
Medinat Israel como nossa existencia nacional, que nos afir“
mames como um Movimento Sionista Juvenil.

Porém, é com um profundo pesar e uma maior ainda estuw
pefaçãe que nós podemos hoje presenciar, uma enorme disvirm
tuação daquilo que seria o Estado de Israel judaico e iguamlita'rio.

Não é algo facilmente aceitável, registrarmos hoje e
caminhar socio—economico do Estado para uma organização tipi—camente capitalista que cada vez mais se afasta dos objetivosiniciais de construir uma sociedade revolucionaria diferente
das mais diversas e discriminacienistas sociedades que o
Povo Judeu se encontra na milenar Diáspora.

Este por certo não é um ponto facil de ser tocados,porêm, proponho antes de mais qualquer coisa que nos dedique—
mos de forma mais real, menos idealista e mais estrutural, ao
estudo ou entendimento de que significa o Estado de Israel,Judaico e Socialista que propomos atingir. Hoje mais do qre
nunca, é necessario que abandonemos chavões e utopias em irem
ca de conhecimento real dessa sociedade que queremos.

O kibutz, como unidade representativa desta determinada
organização é algo por demais abalado por esse processo ■■■■■

lutivo e distorsivo que presenciamos. Se querermos reafirmam
10 como nossa opção, temos que acompanhar o momento histórico
e passar a compreende-lo em sua fase atual como movimento jabastante mudado de seus primeiros dias.

Proponho que hoje mais do que nunca, nos nos afirmemos
como um movimento Kibutziano, PORÉM, que não caiamos em

anacronismes que nos provoque mais uma vez uma crise de debi-
lidade como essa que passamos j-a há alguns anos.

Então, como fazer para contestar essa crise histórica
se somos uma simples Tnuá com uma diSpersa estrutura ideolon
gica?

Tenho que recorrer ao meu metodo de análise que permite
muito bem explicar a situação.



Se queremos nos afirmar em favor de ma infra-estrutura
I ■'■■ o ■■

N
I

,

kibut21ana e desegamos mais ainda que 1550 nao fique so em

tochniot ma sim em ações, isto é, em aliot, mas então que

nos falta?

Falta-nos criar uma coerência entre a Ideologia 0 o

Quadro—Real, e essa coerência deve gerar uma motivação que

por sua vez deve ter reflexo na nossa estrutura chinuchi,
isto e, na nossa supra-estrutura ideologica.

& um nivel prático nada de novo eu fiz ao propor que

nos reafirmemos como Sionistas—F 0 é por isso mes-

me que como simples continuação do processo que expliquei na

primeira folha, existe a urgente e imediata necessidade de re—

novação de nossa infra-estrutura e um fortalecimento na nossa

supra-estrutura_chinuchi.
Podemos e devemos explicar isso em palavras reais. 0 nos-

so Meshek—Alia, Bror Chail É sem duvida alguma, o melhor meio

de Klita para um desambientado imigrante recem-chegado. Porém

é fato incontestável, que muito pouco ou quase nada & irradia-

do para nós, em nOSSO campo de trabalho com realação a uma mo-

tivação para a ação. Tudo ou quase tudo que compõe a nossa

ideologia ( vide conceito) não encontra em Bror Chail um

Quadro-Real para justiã.car e isso nos traz a ruptura de pro-

oeSSO.

Porém como já falei, não estou aqui como um"moleque

idealista" propondo uma mudança de Meshek Alia como se fosse

"uma brincadeirinha". Se desejamos reativar-nos como Tnuâ

realizadora temos que levar em conta esse aSpecto importante

que nos permita sair dessa situação de Tnua teorica. O

Kibutz Bror-Chail é importante para o Judaismo Brasileiro como

um todo, mas até mesmo os mais defensores ferrenhos de

Bror-Chail têm que reconhecer diante dessa análise, que se

não houver uma imediata mudança no Kibutz que será a socieda—

de que viveremos, nos manteremos apáticos e acomodados.

Esta é sem dúvida em termos de proposta prática o que

quero apresentar sem dogmatismos ou radicalismos anacronicos.

Se antes fiz toda essa análise obedecendo uma linha de pensa-

mento, 0 porque não estou disposto a utilizar a diSposição
atual da shichva bogueret que se fortalece para um caminho

utópico e distanciado da própria realidade de Medinat-Israel.

É exatamente nesse ponto que eu entre com a minha se-

gunda e fundamental proposição para que o ajustamento IDEOLO-

GIA-QUADRO REAL possa acontecer.



Não podemos apenas pensar na revitalização de um dos ana-poetos que constituem a Tnua. Como bem afirmei antes, a Edumcação de Homem é 0 objetivo 60 nossa supra-estrutura e é nes-Se ponto que encontramos um grande problema.
Temos uma pecularidade que são poucos os madrichim quechegam a notar. óomos um movimento ■■■■ tem a sua HAGSHAMA fo-ra 60 local onde agimos 0 isso nos traz a necessidade de criar-mos Realizações locais. Temos portantom que na própria orgamnização funcional na Tnuâ fazer—se sentir uma organização detrabalho semelhante ao modo de vida que propomos. Não 6 tare—fa facil diante das influencias externas da sociedade capita"lista 0 seu asqueroso conceito 60 "status".

A valorização de todos os tafkidim por igual e uma orion—tação educativa & algo imprescindível para acompanhar a revi“talização geral. E para a própria shiehva bogueret que cabeencabeçar esse ajustamento.
É mais 60 ■■■■ logico, que os chaverim que não mais edu»cam no "

escuro", isto é, os chaverim que já tiveram a opor-tunidade de conhecer ■■ avaliar a realidade social que é ine—rente a Tnua, esses chaverim, por sua experiencia têm a im“portantissima incubência de conduzir 0 movimento para umacoerência;
Então é essa fase do chaver-Tnua, ou seja, 0 "ano baKretz" que se apresenta como ponto de lança para modificaro outro aSpecto, ■■■■ é o proceSSO educativo.
Por certo, esse será um tema de enormes debates e promfundas discordancias nessa Oitava Veidâ do movimento. Noentanto, preciSO aclarar ■■■■ 0 considero tão importantecomo a anterior proposta de mudança de Meshek—Alia.& discussão para mim, sobre qual das duas tochniot,Bhnat ou Machon, deve—se optar, é algo que foge bastante asopiniões de alguns que querem explicar sua opiniãa, invali—dando uma das duas tochniot.

Não acredito Sob forma alguma ■■■■ possa existir superio—ridade pois tanto uma coisa como outra possuem prós e contras-No entanto, tenho que manter a minha linha de analise eé dentro dela que sairá minha proposta. Dentro de minha ma-neira de encarar as modificações possiveis na Tnuâ, eu deixeiclaro ■■■■ existe uma importante relação entre os setores
que se encontram na primeira folha. be por um lado acreditona fonte de motivaçao ■■■■ emana da Base Social de nossa rea-lizaçã) tenho que admitir que 05 chavorim ■■■■ passarão a suafase em contacto direto com essa fonte, necessitam de umatochnit que balanceia as necessidades 60 chaver.



,'
■■■

■■■Penso ser de maior importanCia, que o pouco tempo que■

. . !. (.
ano para um real amadurecimento decisorio, deve conter o mani—

mo do que o chaver vai precisar para transmitir no movimento

que como já coloquei, tem que realizar fora do seu lOCal de

trabalho.

Não vejo o Shnat Hachshara ou o Machon Le Madrichim

como melhor ou pior.

Vejo sim que a tochnit do Machon vem a completar sem

sem duvida alguma no mºmento atual essa nossa necessidade

no processo chinuchi. Assim como foi o Shnat nos anos ante—

riores, o Machon em seus meses em Jerusalem e nos seus mem

ses no Kibutz vem equilibrar tanto uma coisa como outra.

O contacto com o Meshek novo e asem duvida alguma

importantíssimas sichot e peulot em Jerusalem permitem ao 0

ver uma maior bagagem para a sua peilut na Tnua.
É claro que existe pontos negativos ai e pontos positiu

vos na outra tochnit, mas se me posicione assim é porque me

mantenho Coerente com fixação da Plataforma ao meu ver.

Sem duvida alguma os debates e discussões sobre esse tema

trarão para todos nós, um maior amadurecimento sobre o assurm

to e tambem uma decisão sensata e coerenteo Por este motivo

que não vou me ater, em argumentos dos mais variados sobre a

validade desse ou aquele programa. Acredito que o dosenrrolar

oral se tornara muito mais válido evitará discussões infant s

e semelhantes a um mercado de propaganda.

Assim, formalizo minha segunda e ultima proposta prática
que é a opção da Tnuâ pelo MACHON LE MADRICHEI CHUTZ LA AREQZ

para seus chaverim que saiam para o seu ano em Israel.

Seria mais uma vez por demais interessante, que eu fj 05-

50 notar que os meus argumentos gerais em favor do Machon deve-

rão ser muito melhor colocados de maneira oral e durantes os

debates.

Portanto, acho que estou chegando ao fim dessa minha

tativa 60 analisar nossa Plataforma. Não é uma tarefa fácil

muito menos que será feita por um so elemento. Acredito ser

que está acima descrito ■■■ ponto de partida para iniciarmos

debates e principalmente uma DIRETRIZ para evitar que esses

debates caiam nas evasivas e teóricas discussões que tivemos

nos u timos tempos.
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NOSSO problema nao e Simples como muitos pensam.

Não se troªe se modificações internas e acabou-se. & exis

tencia do movimento não pode estar desligada de uma reali—

dade historica—social e economico e tudo que fizermos tem

que deompanhar & evolução dinamica do tempo que por sua vez

está por demais influenciada muito mais por fatos do que por

idéias.
Por fim quero dizer que quando proponho a mudança do

Moshek-Aliâ, não encabeço & discussão de como seria iSSO e

pra onde. Deixo para outros chaverim que já me asseguraram

que suas teses abordariam esse ponto.

Kurt Neumann Kaufman

Snif Recife



SHALOM CHÁVER

Já não é notícia para nós a existência de veu

rias Correntes dentro do ICHUD HABONIM Brasileiro que vim
sam um novo Kibutz - Alia para a nossa Tnua, e não mais
Kibutz Bror Chajl.

Aqui, deixando claras as minhas inclinaçõec ew

favor dessas correntes, eu apresente um conjunto de se

.
.

■
.

■
.!.■

luçoes Viaveis as condiçoes do nosso mov1mento, ConSldÓÍ:■
do como tema a ser analizado a transição entre os dois
Kibutzei—Alia.

Levando em conta a escacez de garinin que
çam Alia no nosso Movimento, tem-se em Bror Chail uma e'

ção muito confortável, ja que nenhuma outra comunidade e“

Israel tem condições de absorver e integrar um Brasileiro
como Bror Chail o faz. Em que outro Kibutz um chaver nosír

que faça Alia individualmente ( não faltam casos) se ad;
taria melhor?

Existem casos de chaverim nossos que não 5:

fixaram de forma alguma em Kibwtz como Haon e Guinegar?já ventados por nos. O problema nem sempre esta nesses
Kibuzim eSpecíficos, 0 sim na falta de nãcleobrasileirç
tnuati, se assim o podemos chamar, núcleo este existenir
em Bror Chail.

É claro que a transferencia de uma parte da;
nossas raízes físicas e sentimentais de Bror Chail para
novo meshek é primordial para a formação desse nucleo"
Nisso, o papel mais importante é o das futuras kvutzeª
que estarão em Eretz por um ano, e dos atuais bogrim ei
Tnuâ.

Cabe a eles a formação de um garin forte-
00980 que se estabeleça no novo meshek e, junto com an

primeiras aliot posteriores forme o núcleo ao qual me iª

firo.

A grande importancia das Kvutzot em Shrºª
Machon se faz notar ao se abordar a velha dúvida da qui?
o programa a ser adotado. Não há dúvidas da superioridade
de informação que se tem no machon, sobre o Shnat, em

■■,muitos campos, a formação que o chaver recebe no Machon
mais eficaz.



Mas todos nós sabemos que em um processo de enrrai—

zamento num meshek novo para nós, o aprofundamento do cha-

ver na maior escala possível é essencial.

É essencial também, que se conheça o motivo de to—

do esse translado, e para isso, o chaver esteja algum
tempo em Bror—Chail.

Há mesmo aqueles que frizam a necessidade de um

terceiro Kibutz no programa, Kibutz este visto imparcial-
mente pela Tnua brasileira.

Tendo em vista a importancia da mudança e as neces-

sidades para tal feito, não é dificil concluir no Shnat

Hachsharâ quase todos os requisitos.
Em se tratando da deficiência informativa desse

programa, cabe a nós, chaverim da Tnua, aos nossºs que já
Se encontram em Israel e & Mazkirut Olamit, ( se for bem

orientada) reduzir ao mínimo essa deficiência,c1ue em vis-

ta ao objetivo final se torna bem menor.

É de grande importância também, que a Mazkirut Ola-

mit pare de jogar as nossas Kvutzot de um Kibutz para

outro a cada ano que se passe. Isso simplesmente impossibi-
lita a criação de raízes em um meshek, e a formação de uma

geração que tenha nele o seu ideal.

apos a regularização da nossa Alia para o novo me-

shek, não há mais razoes para que se continue com chaverim

no Shnatg há toda uma shichvâ para reafirmar a validade

do Machon para os nossos magshimim.
■

. . !
'

■'■

E imprescindivel que ao ser consolidada a transferen—

cia voltamos a ocupar todas as 1 vagas do Machon para nós
cedidasº

Em termos de tempo, isso depende quase que exclusi-

vamente da chegada do primeiro garin ao Kibutz.

Esta teoria não procura a curto prazo resolver

nossos problemas funcionais, e sim propõe atitudes de cara,
ter prático para que se efetue a mudança do Kibutz—alia.

Para isso, teremos que empregar parte de nossa

força, e algum tempo de dedicação.

Mauro ChWarts

Recife





ESTATUTOb DO MOVIMENTO

CAPÍTULO l

DOS PRINCÍPIGD E FINALIDLDES:

Art. 1 - 0 Ichud Habonim é um movimento educativo que orienn
ta a juventude judaica no espírito do sionisno - socialista,
considerando-se parte integrante do movimento obreiro de Eretz
Israel na luta por um Estado Judeu socialista e dá seu apoio
aos organismos socialistas internacionais.
Artº 2 - O Ichud Habonim do Brasil dentro do Movimento
Obreiro de Eretz Israel tem sua diretriz chalutziana orienm
tada em direção ao Ichud Hakvutzot Ve Hakibutzim.
ªrt. 3 - Em consonância com seus princípios e fins, o

Ichud Habonim esclarecerâ9 organizará em seus quadros e edu
cará & juventude judaica aSpirando a formar grupos em todos
os recantos do país, indicando-lhes o Kibutz como instrumen—
to que o leve a realização chalutziana em Eretz Israel.

CAPÍTULO 2

DOS CHAVERIM:

Art, A Podem ser chaverim do Ichud Habonim todos os jo—
vens judeus de 9 a 23 anos que aceitem estes estatutos e

`
c

.
■■

■■quando pertencentes as Shichavot de maapilim, magshimim e

bogrim que aceitem e estejam de acordo com os princípios
e fins de suas diretrizes.
5 lº _ A idade de 9 a 23 anos se refere aos bachurim, sub-
traindo-se portanto um ano para a idade das bachurot.
5 2º - Por indicação dos snifim de origem, pode & Hanaga
Artzit resolver pela permanência de um chaver após a idade
estatutária ( 23 anos) se o julgar necessário para o movi—
mento.

Art. 5 - Os pedidos de afiliação devem ser aprovados pela
maskirut do snif.

5 único - A kvutzá de Ebnim Alef deverá solicitar sua afili"—
ção ao movimento na primeira &sseifa Klalit ordinaria sua

passagem no Chodesh Hatnua.
ªrt. 6 - Um novo chaver, adquirirá seus direitos uma vez ten—
do sido admitido como chaver pela maskirut do snif após 6 me-
ses de permanência na Tnua.



■■■■■■■

TNUÁ■■■,

Art. 2 _ O Ichud Habonim organiza Seus chaverim em Kvutsz
constituídas e formadas a base do ano escolar.
5 único » casos eSpeciais serão julgados pela Vaadat Chi .

HaSnif.

gºt, 8 _ São as seguintes as shchavot do movimento:

SEICHVÃ DE TÃOFLM

39 série - 8 anos

■■■ série - 9 anos (BACHUROT)
59 série - 10 anos

aº série » 9 anos

5a série - 10 anos ) BACHURIM)
60 série - 11 anos

SHICHVÃ DE SOLELIM

6ª série - anos Bachurot

7ª série -

80 série -

ll

79 série - 12 anos Bachurim

12 anos Bachurot

13 anos Bachurim

SHICHVÃ DE BONIM

89 séria - 13 anos Bachurot
lº ano - lu anos Bachurim

lª ano - là anos Bachurot
Zº ano - 15 anos Bachurim

SHICHVÃ DE MªêPILIM

29 ano - 15 anos Bachurot

39 ano - 16 anos Bachurim

QHICHVÁ DE MÁGSHIMLM
Bº ano — 16 anos Bachurot

lº Fac.— 17 anos Bachurim



5 lº — A partir da shichvá de solelim, bachurim e bachurotpassam a constituir uma so kvutzâ, mantendo-se a diferençade um ano, dos bachurim para as bachurot.5 aº - As passagens de shichavot deverão acontecer no Chodesh

CAPÍTULO 5 à

— DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 9 - São deveres dos chaverim:
a) Cumprir os presentes estatutos.
b) acatar as instruções dos orgãos competentes;0) Realizar os trabalhos que lhe competem, ou lhe foremdesignados;
d) Saldar as quotas organizacionais
e) Participar regularmente das atividades do movimentoi;f) Cumprir em tempo sua obrigação com o programa designadopelo movimento em Israel e com a alia,
Art. 10 - São direitos dos chaverim por shichavot:

&) SHICHVÃ DE TZOFIM:

Participar em Vaadei Hashchvã local
b) SHICHVÃ DE SOLELIM:
Participar de Vaadei Hashchvâ local
c) BONIM ALEF

l) Participar em Vaadei Hashchvã local e nacional;2) Participar em Vaadot do Snif;
3) Participar da Mazkirut 60 Snif;A) Participar com direito a voz e voto nas Asseifot Klaliotdo Snif;
5 único — O direito de voz e Voto fica reservado a partirda segunda Asseifa Klalit ordinária.
5) Participar em Seminario Ideolõgico e Chinuchi6) Pddir afiliação ao movimento conforme parágrafo único 60artigo 6.



d) BONIM BEIT:

l) Participar em Vaadei Hashchvâ local 0 nacional;2) Participar em Vaadot do &nif 0 sor Morakegg3) Participar da Mazkirut;
U) Participar com direito a voz 0 voto nas Ájscifot Klaliot5) Participar dos Seminários 1000108100 0 Chlnuchi?
6) Ser madrich.

e) Mix.—mpl LI M ::

l) Participar em Vaadei Hashchvâ local c nacional;2) Participar em Vaadot do Snif 0 ser Mcrakcrg3) Participar da Mazkirut;
U) Participar com direito a 702 0 voto nas Aºseifot Kla—
liot;
5) Participar dos Seminários 1000155100 0 Ghiauchi?6) âer madrich;

■■

7)

f)

1)

a)

3)

b) Participar
liot;
5) Participar

ôer votado

MAGSHIMIM

Participar
Participar

Participar

para Veidot 0 Kinussim do movfwcnto.

em Vaadei Hashchva local 0 nac onal;
em Vaadot do Snif 0 ser Merakcsg
da Mazkirut;
com direito a voz 0 voto nas A*seifot Kla—

».!. ».
.

dos seminarios IdeologiCO C; auchi;e

6) Ser madrich;
?) Scr votado

movimento;
8)

a)

l)

2)

3)

U) Participar
liot;
5) Participar

Scr votado

BOGRIM:

articipar

Participar

Participar

para delegado para 70100". 0 ■551■*1&■ 00

_ !
. .

, 'para a Hanaga nrtth 0 Moatzaº

'
.em Vaadei Hashchva local 0 nac20nal;

em Vaadot do ânif 0 ser Marakcz;
da Mazkirut;

direitocom a voz c voto nas &sseifot Klº—

o ,
\

<

.■

,
■

dos Seminarios IdeologiCQ 0 Ch nuchi$■6) Ser madrich;
?) Ser

Pcila;
8) Ser votado

movimento;

votado )
. l

,para a Hanaga Artz1t9 Moatza c Mazkirut

para delegado para Vcidcª 0 35008510 00

9) Ingressar no Beit Habogrim.



5 lº _ à entrada &) Beit Habogrim será facultada:

a) Volta do programa da Tnua em Israel ( Shnat Hachm

Shara ou Machon)

b) Ber indicado pela Mazkirut Hasnif.

5 29 - Um novo chaver adquire seus direitos de acordo com a

shichvâ que pertencer apos a permanência no movimento

pelo período de 6 meses, conforme o artigo 6.

Art. 11 - É direito da Tnuâ afastar umm chaver em caso de

indisciplina e/ou desvio de princípios:
a) Direito da Mazkirut do Snif faze-lo por 1 a

3 meses, com direito de apelação & Asseifa Klalit

extraordinária, obrigatoriamente convocada pela

mazkirut, e constituída, no mínimo por 75% dos

chaverim do snif com direito a voto, em se tra

tando de shichavot bogrot.

b) Direito das Asseifot Klaliot extraordinárias do

snif de suspende-lo por 6 meses ou expulsa-lo por

pedido da mazkirut, que deverá afasta-lo até a

realização da Asseifâ, em se tratando de Shichavct

bogrot.

■■ lº _ A expulsão ou suspensã> de chaverim magshimim e bo;

grim só será efetivada apos a ratificação da Hanaga Artzitf
encaminhando & mazkirut Hasnif a defesa do chaver & Hanaga'.r
& Zº - Casos 69 chaverim Tzofim 9 ■501911■ serão resolvidos

pela Vaadat Chinuch Hasnif.

Art. la _ São considerados casos de indisciplina:

&) Participar 69 organizações de caráter político
que venham a comprometer o movimento sem o

consentimento da.Mazkirut ou Hanaga àrtzit;
b) Desacatar as diretrizes de uma Asseifâ Kla-

lit, da Mazkirut ou de instâncias superiores
do movimento;

e) DeSprestigiar a Tnuâ ou concorner para isto;
d) Atuar ou falar em nome da Tnuâ sem autorização

da Mazkirut ou Hanagã Artzit;
e) DeSObedecer ordens e/ou resoluções da Mazkirutu

CAPíTULO 5

DOS ORGÍOS DIRIGENTES DO SNIF -

ªgt&_lí - O snif é dirigido em última instância pelas Assei-

fot Klaliot ordinárias convocadas obrigatoriamente pela
Mazkirut Hasnif de seis em seis meses, ou pela metade mais

um dos chaverim das shichvot bogrot.



% unico - Em caso de necessidade, o Mazkir ou as mesmas

»

instâncias do art. 13 poderão conVOcar uma

Asseifa extraordinaria.

Art. 31; - são finalidades da 1889101 Klalit:

&) eleger a mazkirut do snif e elaborar-lho dire-

trizies de trabalho.

é lº - As Asweifot Klaliot ordinárias de verão elegerão os

cargos de Mazkir9 Guizbar e Merakez Chinuchi para

um periodo de 1 ano.

% Zº * ns Asseifot Klaliot ordinárias de inverno ocorrerão

para balanço e estruturação das atividades para 0 segundo

semestre, e mudanças ocasionais das Vaadot do Snif.

b) tragar orientação para problemas de âmbito local;

e) decidir 0 serviço 00 orgão apelativo de suSpensão

ou desligamento de chaverim;

d) tratar de qualquer assunto fora do âmbito normal

da dazkirut;

e) orientar e eleger delegados 00 Snif as instâncias

do movimento;

f) discutir e opinar Sobre os relatórios da Mdzkirut;

■■ g) decidir pela convocação de uma Veidâ Artzit

% 00100 - & mazkirut ou a metade mais um dos chaverim das

shiãnvot bogrot 00 snif, poderão requizitar uma

ªs eifa Klalit extraordinaria em qualquer tempo

em Caso de:

&) Afowtamento ou expulsão de um dos chaverim que

ocçmem os caªgos 00 Mazkir, Merakez Chinuch ou

Guiibar, após terem sido ratificados pela Hanaga

Ar zit7 conforme o 5 00100 00 artigo ll.

b) doença ou impossibilidade de prosseguimento da

atividade desempenhada por um destes chaverim.

e) renúncia de um deles.

Art. lb — São orgãos dirigentes de um snif durante os pe-

riodos entre as àsseifot Klaliot ordinárias uma Mazkirut

e uma Vanda“ Chinuch por elas eleita.

A) DA IX"I;iÃr;_J'H_T_TLiíª_

srt. ló
.

,

'

.
( ■■

_ & mazkirut e conSituida de ) membros sendo eles:



&) Mazkir » que dirige os trabalhos da mazkirut Hasnif, as

Vaadot, CorrOSpondência e outras tarefas de centralização
e administração devendo representar o snif externamente.

b) Guizbar » dirige as finanças do snif, realiza planifi-

cação e execução dos orçamentos e cobrança das quotas dos

chaverim e das kvutzotc

c) Merakez Chinuch _ que tem a direçãi do trabalho educa-

tivo do snif, centralização e coordenaçãa dos chuguim e

confecção das tochniot de atividades.

d) Merakez Tarbut - promove atividades culturais, chevran

tiot e artísticas, mantêm o lton Kir das Shichavot bogrot

e realiza messibot kabalat Shabat.

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

f) Merakez Kishut - que centraliza e confecciona a publi—

cidade externa e interna de chaguim e atividades do Snifº

g) Merakez Moadon— que trata da centralização do patrimo-

nio, do snif9 do meshek em geral e da conservaçãa da sede

em geral.

% lº - Os merakzim das vaadot são eleitos pelos membros

da respectiva vaada.

5 aº - Os cargos da mazkirut podem ser ocupados por um

chaver ou acumulados conforme a necessidade de cada snif.

© 39 - O sheliach Hasnif & adido da Mazkirut.

art. lZ — É de competêicia, atividade e responsabilidade

da Mazkirut:

&) cumprir e fazer cumprir as decisões das Assei-

fot Klaliot do Snif e das instâncias superiores do movi—

mente;

b) coordenar as atividades da Vaadat Chinuch em conformi—

dade com as demais vaadot;

c) informar mensalmente a Hanaga Artzit das atividades do

&nif;
. ■■■■ o

A
■■

d) Julgar casos de indisCiplina de sua competenCia confor-

me o item "
a

" do artigo ll.

5 único - afastar do movimento chaverim inclusos no ar-

tigo 12 após ter sido crmprido o artigo ll.

e) admitir novos chaverim conforme os artigos A, 5 e 6-



Art._33
nao eztã> nos oncerg 05 das vaadot,
comissões temporarias nas qu

paçao 105 chaverim, a

mente 65 5

.
A

■
*

■■Em casos de eXigeHCias do anif de trabalhos que

deverão ser criadas
' l

,
_ais sera voluntaria a partici-

_ ! !
. ■■qual se dissolvera apos o cumpria

arefa.

B) DA ÍAÁDAT CHINUCH -

Art. 25
eles:

&) Merakez

orienta 05

palaVia,

b) Merakez

&hichri de

Tzofimq

c) MGlLkGZ

ShichxÇ de

lim.

d) Max ir Hasnif _

as 551idades gereis da vaada liga
ê lº 98.0

- A vaadat Chinuch & composta por ■■ membros sendo

Chinuch - coordena as atividades educativa
merakzim dos chuguim e tem direito a ultima

60 Chug

Tzofim e

de Tnofim - orienta as atividades da

assiste junto aos madrichim de

do Chug de Solelim -

solelim e assiste junto aos m

orienta as atividades de

adrichim de Sole-

Centraliza junto ao Merakez Chinuch

as a Mazkirut.
561605 65 Vaadat Chinuch os madrichim e o

Sheliach Hasnif.

â 29

fºto 2“

&) Des gnar

O Merakez Chinuch pode acumular 0 0

605 Ch guim conforme as necessid

argo de Merakez
ades de cada snif.

;
- ôao finelida605 65 Vaadat Chinuch:

madrichim para as kvutzot do snif;
b) ane isar os problemas educativos e dar-lhes soluções;e) Ela orar tochniot educativas;
d) Elajorar tochniot de atividades e encaminha-los 5
65251115.

C&PÍTULO 6

HEX DCÍ ORGÍOS DIRIGENTES DO MOVIMENTO —

Arts 3”_- Sao orgaos dirigentes 601movimento Veidot, Kinussim
Hanagâ ;artziteeMoatza.
A) DA VEID— ABTZIT -

Art. ?3,— &

mento, convocada ordin

51501) nari

Sião 6 dec

g - dc arti

. '
.

.
' ª

.
.

.Veida ArtZit e a instancia superior do ■071-

ariamente de 3 em 3 anos, 06 ex;

amente 5 pedido da metade dos snifim por 005-

1550 60 sue5 Asseifot Klaliot
SÃO lll-'

, conforme item



44 ""

6.2 ■■ Participªm com direito a voz e voto 05 delegados

dos ■5611161■
na razão de 1 por 20 chaverim ou fração maior

do que 15, os chaverim da Ha agâ Artzit, da Moatzâ, um de-

legndo do kibutz Lliâ e os shlichim 60 movimento;

5 lº - Sfo considerados para efeito de contagem 0 número

60 chaverim do ultimo relatorio mensal do snif 6 Hanagê

Artzit.

% 29 - Não existirão votos acumulativos.

ággâ_ªg ■■ Participam Com direito a voz & Shichvâ de Benim

Velhos, epresentantes 665 Pioneiras, representantes 60

Vaadei H near e representantes 60 Mazkirut Olamit.

àrt;_ª5 — Participam como assistentes chaverim da shiehvá

de Benim 5101 na razão de 2 representantes por snif.

Art,g6 - bão suas finalidades:

&) Aprov r ou modificar os Estatutos do movimento

b) Discu ir 0 resolver sobre princípios e orientação geral

do movimxnto

c) Rever % organização e estruturação 60 movimento

d) Eleger 0 Mazkir, Merakez Chinuch, Merakez Itonut 0

Guizbar nacionais.

&) ■131506111■ aprovar ou rejeitar mudança de meshek Aliá.

E) DO LILIS ARTZIT -

Art. ªz » O Kinus Artzit é a instância superior do movi-

mento enrve as Veidot reunindo-se anualmente, ou extraordi—

nariamenta 6 pedido 60 Hanagâ Artzit e 66 Moatzâ.

Art, 28 » A participação de chaverim & regida em conformi—

dade com 5■■ artigos 23, EU e 25.

Art. 29 - São 5605 finalidades:

a) Discui r as atividades dos snifim, da Hanagâ &rtzit e

da Modtzªa

b) Discutir e orientar 05 atividades até a realização 60

proximo hfnus mrtzit.

c) Traçar as diretrizes de trabalho para 0 Hanagâ àrtzit

e 6 Moatzw;

d) ROSOthr sobre a formação de snifim;

e) Aprese tdr e resolver problemas apresentados pela Hane-

gá Artzit e/ ou Moatzá;

f) Eleger ■■ Mazkir, Merukez Chinuch, Merakez ltonut e

Guizbdr N cional;



g) Servir de orgão apelativo para qualquer resolução da HanagâArtzit e da Moatzâ,
5 único - No ano em que se realiza a Veida Artzit ela 3 assu-

me, alem de suas funções, as atribuições do Kinus Artzit.
º) DO KINUS CHINUCHI

Art, 59 — O kinus Chinuchi é a instância superior 60 movimento
em Chinuch que se reune 6 meses após a realização da Veidã
Artzit ou extraordinariamente a pedido da metade dos snifim
com maioria nas Ásseifor Klaliot ou a pedido da Moatza.
Art. il _ Participam do Kinus Chinuchi com direito a voz
e voto delegados dos snifim:
LZ delegados conforme kvutzot do artigo 8 mais os Bogrim dos
Snifim.

525,52 - ôõo 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 Moatzâ;
e) Rever todas as tochniot educativas do movimento.
5 Único - às decisões do Kinus Chinuchi deverão ser ratificadas
pelo Kinus àrtzit, devendo porém a Moatzá, reiniciar seus tra-
balhos logo após a realização do Kinus Chinuchi.

D) Dk HANAeá ARTZIT -

Art, 55 - & Hanagâ Artzit & o Conselho Diretor do movimento
que funciona entre os Kinussim Artziot.
425453 _ São membros da Hanagâ Artzit;
a) Mazkir hacional

b) Herakez Chinuch Nacional.
e) Merakez Itonut Nacional

d) Guizbar Nacional

e) Mazkirim Hasnifim

5 único — bão adidos da Hanagâ Artzit os shlichim do movi-
mento.

Art,55 - São suas atribuições:
a) Servir de orgão apelativo e ratificar de desligamento e

suspensão de ehaverim conforme 5 unid) do artigo ll;
b) Decidir sobre questões não julgadas em Kinus Artzit quan—
do apresentwdas por algum dos snifim até a realização do pro—
ximo Kinus Lrtzit;



C) Ratif ear e formar novos nucleos;
d) Representar o movimento no exterior;
e) Trata: da parte técnica das realizações nacionais do mo—

vimentoo

5 único * A Hanagâ Artzit deverá se reunir no mínimo ■■ vezes

por anos

ª)_pg_mggizá-
Arte 56 ■■ é o orgão de maior instância 60 Ichud Habonim, reun-

nindo-se semestralmente ou & chamado da Hanagâ Artzit.

êâãsíl ■■ 530 membros da Moatzâ:

&) Mazki: Nacional

b) Merakoz Chinuch Nacional

e) Merak=z Itonut Nacional

d) Guizb r Nacional

e) Merck oi Chinuch Husnifim

&gtg_íê ■ sãs suas finalidades:

&) Discusir e planificar as atividades educativas do movi-

mento;
b) Planiíicar as bases para temârios de Kinussim e Veidot;

c) ROSOlTOr em conjunto com & Hanagã Artzit os problemas nos

quais esªs se achar incompetentes;

d) Zelar pelo cumprimento das decisões de Kinussim e Veidot;

e) Discu ir todas as questões não discutidas em Kinus Chinuchi

quando ; resentadas por algum snif, até a realização do pro-
ximo Kin s Chinuchi;
f) Trata: da parte Chinuchi das realizações nacionais do

moviment ,

F) DA MAVRIRUT PEILÁ _

ê£3£59_ ■■ A Mazkirut Peilí é composta por:

&) Mazki" Nacional

b) Merakcz Chinuch Nacional

e) Merakkz ltonut Nacional

d) Guizbnr Nacional

5 único - Á Mazkirut Peilâ faz parte da Hanagã Artzit e da

Moatzá, ronforme artigos 3h e 37.

ªgtjªº - Os membros 66 Mazkirut Peilâ são o orgã; executivo

da Hanag» Artzit e da Moatzá.

£ 5 unict _ A sede da Hanagâ Artzit e & Moauzâ será em

São PRUlkç onde estarãa seus arquivos e onde serão mantidos

seus enContros.



Art.gl _ Os membros da Mazkirut Peilâ não precisam necessária—

mente residir na mesma cidade.

Aâígàâ * O Merakez Chinuch e o Merakez ltonut Nacionais

poderão desenvolver suas atividades junto as reSpectivas

vaadot dos snifim onde residirem.

5 único - Os membros da Mazkirut Peilâ poderão requisitar

chrverim desnus snifim para trabalhos em Comissões auxi—

liares.

Art. Qi - O Mazkir e Guizbar Nacionais deverão residir na

cidade sede da Hanagí àrtzit e da Moatza.

Artágg ■■ O Mazkir Nacional dirigirá todos os temarios da

Hanagâ krtzit e da Moatza.

Art.Q5 - Em caso de impedimento de algum membro da Mazkirut

Peilâ & Hanaga Artzit deverá designar seu substituto até &

realizaçã) do próximo Kinus Artzit ordinário ou extraordi-

'

Dario.

CAPÍTULO 1

QQQÉDISPOóIÇÓES GERA IS

Art.Q6 - Os Casos omissos nos presentes estatutos serão

resolvidos pela Hanagá Artzit até a realização da proxima

Veida'Artzit.

gºt.gz * Qualquer modificaçãa nos presentes estatutos so—

mente poderã> ser feitas em uma Veida Artzit.

Art.g8 * Os presentes estatutos deverão ser lidos antes da

realizaçãa de toda Asseifa Klalit ordinaria nos snifim.

ârt,Q9 _ Os presentes estatutos estão de acordo com as di—

retrizes do movimento.

ªrt, 0 - Revogam-se as diSposições em contrario.



Resumo da éº Convenção do Movimento mundial bionista Obreiro,Reuniu se em Kikiat nanavim um Kibutz localizado pert
Convenção do Movimento Obreiro Mundial.
Para dar em resumo uma ideia

o de Jerusalem a 69

0 que significou esta reunião, principalmeg
N■

■

'

N■
■

.

'■

te depOis das iltimas eleicoes, quando & Avoda passou para a opOSiçao _■praticamente 29 anos regendo os destinos da .'.

■,'

Medina na sua base ideologi■ca de um Sionismo _ Socialista, e curioso■ anotar o numero de delegados _tanto de Israel como o de fora que afluiram em massa, para justamaite tºmmar conhecimento das condições e opiniões como reestruturar o partido,Nos surpreendeu como a liderança no partbdo em Israel, um por um reconhgceu as falhas cometidas, uma auto — critica positiva, consciente sem atri
.

,

■
.

.
.

■

buir culpabilidade de nenhum dirigente tanto do gºverno como do proprio -■movimentoº■

.

-

(

Tambem os delegados das Diaspora se comportwram do mesmo modo,■ sem no entanto exiáirem mais entrosamento e compreensão das dificuldades e problg
“ajuda do Movimento Obriero Mundialº

lOHàOS discursos dos integrnatbs da Avgnitir que nos aprendemos mais alguma coisa alémdo juizo que fazemos dos nossos diregentes quando( .

politicas.

!mas que cada pais enfrenta sem a
I

.

!ao e nQVidade para todos nos, os

32
(

da Israelense, devemos ad!

se trata de questões _

N

. A
.

As conclusoes de suma importanCia a que cheg aram deve o Movemento Obreiroconsiderar-se como uma idiologia entrosada do Sionismo, a lbbertação nacional atraves da concentração e responsabilidade do povo em Israel, estabglecendo uma sociedade trabalhadora livre, erguida sobre bases justas pro-dutivas 0 sólidas,
A revolução nacional inerente ao Sionismo, cujos fundamentos são a auto-realizaçao 0 construção de uma nova sociedade, impõe continuar os esforçospara 0 fortalecimento social, economico e cultural em Israel.A existencia do Estado de Israel com as diversas camadas judias, que ab-sorve novos Olim e constrõe uma sociedade
telsão da denoiinção judia sobre uma
a demogracia isr

trabalhadora livre, exige a ab-
grande minoria árabe, tal como ensinaaeli indispensável a igualdade social emtre os cidadãosdo pais, se» estender o dominio Israeli sob

densa e numerosa povoa

priaº

'

■
■

■■

territorios habitados por umaN
■■

,

.
. '

,çao arabe que aspira a expressar sua identidade prº
r .

, I I
O MQVinento Obreiro atuara em prol do retorno aquelas terras onde foram—abandonadas, evitando ocupar mão de obra estranha e de converter parteda população judia Gl lug
O Estado 60 Israel de

ares onde se explora o trabalho de outro povo.
assegurar as condições para o fortalecimento da sua

A
■■

■■

segurança em tudo que ele implica desde 0 aspecto de sua potenCia militar,
■

■

■

■

,
■

territorios e fnonteriras defenSivas, dispondo de um certo-■

garantir dos



compromisso territorial com os seus vizinhos em todas as frentes, para u-

ma paz o anseio do povo e de gerações de combates.

0 Movimento Obreiro atuará pa a definir os esforços para o progresso e a

economia do pais e para elevar o valor do trabalho, lutando com bedos os-

meios possiveis e impossíveis para a independência economica, pelo desapa

recimento de indigência social e exagerar um nivel de vida honroso para _

toda a população, em concordância em recursos do Estado.

Fortalecimento 60 Histradruth e o avanço da economia pública vital para -

o desenvolvimento do país, salvaguardara o carater progressista da soci-

edade Israelense.

E impossível 60 enumerar a quais concusões chegaram a respeito da educa-

ção judaica sues objetivos e ação, llia e Keita, mas dois fatores centrais

é necessario abordar como a: anIASHUUT (colonização) e Movimento Juvenis

CHALUTZIAMOB.

Hoje em dia, como foi no passado, corresponde a Coldnização uam missão _

, .
I N '

_
_

política e de segurança, aSSim como tambem uma funça>soc10 _ economica de

primeira relevancia na formação da sociedade trabalhadora e cooperativis-

ta.

O programa de paz do Movimento Sionista Obreiro se baseia na posição e

compromissos territoriais, assegurando o carater judaico e democrático do

Estado é a necessidade de foonteira defensiveis em épocas de paz.

Estes fundamentos guiaram os emdreendimentos das colonias, desde as guer-

ras dos Seis Dias, realizado sob a direção do Movimento Obreiro.

O sistema dessas colonias representam portanto a base para a formação de

afiançar fronteiras seguras indispensáveis para o Estado de Israel.

O Movimento Obreiro se orgulha dos chalutzim colonizadores, desejando a -

continuação do desenvolvimento 0 fortalecimento 68 colonizaçã)rural e ur-

bana nas zonas vitais para a segurança do Estado.

No entanto a 69 Convenção do Movimento Obreiro não aceita a intenção de -

criar colonias dirigidas pelo, GUSHEMUNIM no ponto central no coração 68-

população árabe em Judeia e Samaria.

Rechano as ações exibicionistas para criar antecedentes, aparentimeato no

Sinai.

Tais ações não prestam nenhum serviço para a paz e preve obstáculosnos -

perspectives de negociações.
A convenção dirigindo-se ao Movimento Sionista, ao Movimento de Hitiashvut

0 80 governo de Israel, chama aatehção para aumentar o impulso de coloni-

zação nas partes inabitaveis do país, onde há uma escassa população judia,

como no Galiu, o Meguev e a Arava.

A respeito do 5 Áovimentos Juvenis Chalmtzianos, o Movimento Sionista O-

breiro, considera os movimentos realizadores, como uma fiel expressão da



teoria Sionista9 a colocar frente aos seus membros em qualidade de objeti

vo essencial o desafio da realização da Alia e viver em Israel nos precei

tos sionista - socialistaº

l) O Movimento Obreira apoiara sempre insentivando os Movimentos Juvenis

Realizadoreso

2) Dirigindo-se a Organização Sionista Mundial que encare o movimen'o -

Juvenil Realizadores seus emissários leais e consejuir conclusões prati-

cas o que isso implica ter a sua disposição maiores meios e recursos dara

levar avante suas atividades e autogar-lhes em status importantes nso dife-

rentes paisesº

Esta em estudo a união dos dois movimentos juvenis, Dror do nibutz nameu-

chad e, Hagonim do lchud Hakibutzim Veakuutot.

Um outro fator importante que se discutiu nesta 69 Convenção foi seu luv;

da a atuação de Dor Hemshech.

Nos ultimos anos estava se agravando o processo de engajamento entre a gg

ração jovem de israel e da Diasporaº

Os jovens judeus não se conhecem ums aos outros, carecem de um idioma co-

mum que caracteriza a o seus pais, esta se debilitandoª

Lo muvimento Sionista faz falta uma geração jovan que queira determinar -

por si mesmo sua eSiência e sua rota _ seu caminho. O Movimento bionis-

ta deve Consagrar seus principais esforços nso pr5ximos cinco anes a esten

der a atividade no meio de Dor nemsmech, tanto em Israel como na Diaspora

um setor que conta ao redor de um milhão de pessoas, afim de aproximºulo

eonsolidar sua posição dentro do movimento“

O Movimento Sionista Obreiro, considera uma importância primordial a in-

te,ração de jovens de Dor Hemsutech, nas atividades das Federações & Or-

ganizaçoes e dos organismos do Movimento Sionista Mundim.

O AOVimento Sionista Obreiro apOiara o desenvolVimento desses jovenr do

-

.

,
.

Dor demsutch9 aumentando os recursos e os instrumentos necessarios pera —

o engrementos daí atividades e qarantic seu status no sistema Sionªsta.

Qaais seram as atividades para o futuro?

O Dor nemsutcn atura entre os jovens de lsarel e a Diasaora através das

seguintes normas;

l) Aprofundar a consciencia sionista e judia.

2) Tomar a iniciativa de criar Movimento bionista Realizador Lutonomo,

Os jovens de Dor nemsutch que se compremeteram ao fazer a Xlia dentro de

cinco anos são integrantes no Movimento Sionista Realizadorº

3) Apronfudar a consciência de aprender o idioma hebraàco.

h) Estimular o voluntarismo entre 0 Dor Hemsutch da Diaspora de Israel ,

elaborando projetos tais como:



Atividades nas localidades em desenvolvimento para casais jovens com seus

filhos que se esta'elecem neste lugar7 a intervenção mais ativa nas ativª

dades politicas _ sociais? etc“

5) lniviar simpósios permanentes, escritos em verbais, entre a geração _

jovem de Israel 6 da Diaspora.

6) Capacidade para dirigentes do Dor Hemsutech no Movimento Sionista, e _

nas Organizaçíes Judaicas, estabelecndo comites do Dor nemsutecn junto

a cada Organização Sionistª e Organizações Áundiass,

Criar institmições9 organizar seminários e congressos para capacitar a gg

ração jovem na qualidade dirigente e atividedes sionistas na Oiaspora e org

organizar encontro mundiais em comum, a gerqção jovem de Israel3como Dias

pora, afim de aprofundar as bases ideologicas.

7) Estabelecer um Sist-ma de esclarecimento global no seio na gerção jo -

vem adequada por seu conteúdo e por seu estilo da modalidade dessa gera _

ção"
3) Auneutar a atividade sionista em Israel e cultivar a ideia sionista _

entre a juventude em lsraelº

Neste resumo abordamos somente alguns aspectos da convenção realizada nas

proximidades de Jerusalém a Capital de Israel()

06566 oa advento do Estado de Israel, oerusalem reunificada & sua capital

e tamtem a capital eterna do povo judeuº

Para consc;uir o reconhecinnnto da reconstrução desta Patria, Israel esta

nantendo uma luta a partir de sua proclamação de sua independência, e esta

luta continua até o dia de hoje.

Como o objetivo de fortalecer a Capital de Israel a Convenção do Movimen-

to Sionista Obreiro resolveu mudar todos os seus departamentos mundiais —

a Jerusalém e estabelecer sua central, onde executará suas atividades da

Capital Je Israel,

PPara finalizar foram eleitos como Presidente Movimento Obreiro Mundial 0

eX vice primemro ministro chaver lgal Alon, 6 Secretário Geral um chaver

da nova geração Jechiel LeKetº
-
'

■■■

'
.

-

.
—

-

. L' .

trie Serenfeld como secretario do lchud Habonim, baruch Kannri secretario

do Dror Chaim Tzesler presidente da Misheret Hareira do Movimento“



Res no dº cº Gonvencao 60 Movimento mundial bionista Obreir

Reuniuuse ■``■ Kikiot 0000710 um Kibutz 1000112560 perto de Jerusalei a eº

Convenção Lo Moviment 0 Obre.ire Mundial

Para dar em resumo uma ideia 0 que significou esta reunião, principalmeg

te depois 605 Í Limas eleicoes, quando a Avoda passou para a oposição _

pr?!610no
*

,` L.; re;endo os destinos da Medina na sua base ideológi

ca 60 60 51301500 _ bocialista, 0 0611050 anotar o numero 60 deleg605 -

60010 de Israel como 0 60 1010 que afluiram 00 massa, para justamaite

mmar conhecimento dos condiçoes 0 opinioes como reestruturar 0 per

Nos surpreendeu como a liderança no partmdo em Israel, um por um r

ceu 05 falhas cometidas, uma puto - critica positiva, consciente Sin

buir culpabilidade de nenhum dirigente tanto 60 governo como 60 pr,,

movimentoº

Também os 661030605 605 Diaspora se comportaram do mesmo modo, sem

tanto exigirem mais entrosamento e compreensão das dificuldades e "oblg

mas que ceda pais enfrenta sem a ajuda do Movimento Obriero Mundia

Não é novidade para todos nós, os longos discursos dos inte;rnatbs : Avg

da Israelense, devemos admitir que nos aprendemos nais algume cois: 0100

60 juizo que fazemos dos 005505 6110500105 quando se trata de questoes -

politicas.
As conclusões de suma importância a que chegaram deve 0 007000010 `10110

0006160101=50 0000 600 161010410 001105060 60 Sionisno, a lÉbetãçZJ naci

onal atraves da concentração e responsabilidade do povo em Israel, estabg

lecendo uma sociedade trabalhadora livre, erguida sobre bases just,a pro-

dutivas e sólidas,

A 107011000 07010001 inerente 00 810015009 cujos fundamentos são a auto-

realizacao 0 constru- ao de una nova socieda.de, impoe continuar 05 ?'"01005

pa ■■ 0 for;100110010 500101 000000100 0 01■061161■ 01 Israel.

A existência do Este060 60 Israel com as diversas camadas judias, q o ab-

sorve novos Olim 0 const 100 600 sociedade trabalhadora livre, exi;f a ab-

101500 do d no'incao judia sobre uma ;rcnde minoria arabe, tal comi ensina

a demogracir 1510011 indispensavel a igualdade social emt re os cid“ aos
-

!

do pais, SCJ estender o dominio Israeli sob territorios habitados tor uma
L

'

densa 0 numerosa povoação árabe que aspira a expressar sua identid '3 pro

pria.

O Moviiento Obreiro atuará em prol do retorno aquelas terras 0060 -100■1■

abandonadas, evitando ocupar mão de obra estranha e de converter p- te _

da populaçao judia eu lugares onde se explora 0 trabalho de outro povo.

O Estado JL Isroel de 055% 1101 05 condiçoes para o fortalecimento 60 sua

segurança em tudo que ele implica desde o aSpecto de sua potencia ■0111101■

J.: .

'
'

c

.
■■■

.

50100611 605 territorios e fnonteriras deienSivas, dispondo de um }0110-



comprombsso territorial com os seus vizinhos em todas as frentes, para u-

ma paz o anseio do povo e de gerações de combates.

O Movimento Obreiro atuará para definir os esforços para o progresso e a

ecomomia do pais e para elevar 0 valor do trabalho, lutando com bedos 05-

meios possíveis e impossiveis para a independência economica, pelo desapg

recimento de indigência social 6 exagerar um nivel de vida honroso pa a -

toda a pepulação, em concordância em recursos do Estado.

Fortalecimento do Histradruth e o avanço da economia pública vita para _

o desenvolvimento 60 país, salvaguardara 0 carªter progressista da soci-

edade Israelenseº

E impossível de enumerar a quais concusoes chegaram a respeito da educa-

ção judaica sues objetivos e ação, llia e Keita, mas dois fatores centrai

é necessárid abordar como a: nlflASHUUT (colonização) e Movimento Juvenis

CHÃLUTZIÍLLÃOK) .

Hoje em dia? como foi no passado? corresponde a Golmnizaçao uam missao -

“I
N I

_
.

.—
_■

41"...
,,■■■.},

politica e de segurança? asSim como tambem uma funçaasOCio _ economica de■

primeira relevancia na formação da sociedade trabalhadora e cooperativis-

ta.

O programa de paz do Movimento bionista Obreiro se baseia na posição 6

compromissos territoriais, assegurando 0 carater judaico e democrático do

Estado é a necessidade de fnenteira defensiveis em Épocas de pazº

Estes fundamentos guiaram os emvreendimentos das colonias, desde as guer—

ras dos Seis Dias, realizado sob a direção do Movimento Obreiroº

O sistema dessas colonias representam portanto a base para a formação 66

afiançar fronteiras seguras indispensáveis para 0 Estado dr Israel.

O Movimento Obreiro se orgulha dos chalutzim colonizadores9 desejando a _

continaaçao 60 desenvolvimento e fortalecimento da colonizaçãarural e ur-

bana nas zonas vitais pªrª a segurança 60 .55660■■■

No entanto a óº Convenção do Movimento Obreiro não aceita a intenção de -

criar colonias dirigidas pelo, GUSHEMUNIM no ponto central no coração da-

população arabe em Judéia e Samaria.

Rechamb as ações exibicionistas para criar antecedentes? aparentimeato no

Sinai .

Tais ações não prestam nenhum Serviço para a paz e preve obstáculosnos -

perspectives de negociações.
A convenção dirigindo—se ao Movimento Sionista, ao Movimento de nitiasnvu

e ao governo de Israel, chama aatehção para aumentar o impulso de coloni—

zação nas partes inabitaveis do pais? onde há uma escassa população judia

como no Galiu, 0 Neguev e a irava.

A respeito do s lovimentos Juvenis Chalmtzianos, 0 Movimento &ionista O-

breiro, considera os movimentos realizadores, como uma fiel expressao da

4>
U

■



teoria Sionista, a colocar frente aos seus membros em qualidade de objeti
vo essencial 0 desafio da realização da Alia e viver em Israel nos precei
tos sionista _ socialistaª

l) O Movimento Obreiro apoiará sempre insentivando os Movimentos Juvenis
Realizadores»

2) Dirigindo-se a Organização Sionista Mundial que encare o Movimento -

Juvenil neààizadores seus emissários leais e consejuir conclusões prati—
cas o que isso implica ter a sua disposição maiores meios e recursos para

levar avante suas atividades e autogar_lhes em status importantes nso 0110-
rentes paisesº

Esta em estudo a união dos dois movimentos juvenis, Dror do nibutz namen-
chad e, Hzgonim do lchud Hakibutzim Veákuutotº
Um outro fator importante que se discutiu nesta 69 Convenção foi sem duvi
da a atuação do Dor Hemshech.

Nos últimos anos estava se agravando o processo de engajamento entre

ração jovem de Israel e da Diasporaº
Os jovens judeus não se conhecem ums aos outros, carecem 00 um idic
mum que caracterizava o seus pais, esta se debilitandoº
Lo Mvvimento Sionista faz falta uma geração jovem que queira determinar _

por si mesmo sua 05500010 0 sua rota - 500 caminho. O Movimento 010015-
ta deve consagrar seus principais esforços nso práximos cinco anss a esten
der a atividade no meio do Dor nemsmech, tanto em Israel COuO ma Diaspora
um setor que conta ao redor 00 um milhão de pessoas, afim de aproximamlo
eonsolidar sua posição dentro do movimento:.
O Movimento Sionista Obreiro, considera uma importância primordial a in-

te,ração de jovens do Dor Hemsutech, nas atividades das Federações e Or-

ganizações e dos organismos do Movimento Sionista Mundial
O Movimento Sionista Obreiro apoiará o desenvolvimento desses jovens do
Dor Hemsutch, aumentando os recursos e os instrumentos necessários p“ra -

o engrementos daí atividades e garantir seu status no sistema Sion“ ªa.
Quais seram as atividades para o futuro?
O Dor nemsutch atura entre os jovens de Isarel e a Diasoora através das
seguintes normass

l) Aprofundar a consciencia sionista 0 judia.
\

. . . .
. U .
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, o2) Tomar a iniCiativa de criar 007100080 oionista Realizador Autonomo
.

_
IOs jovens do Dor nemsutch ue se com remeteram ao fazer º illa dentrr dep

■■

cinco anos sao integrantes no Movimento Sionista Realizador,
.A .

■■
\■■3) Apronfudar a conselenCia de aprender 0 idioma hebraaco.

U) Estimular o voluntarismo entre 0 Dor Hemsutch da DiaSpora de Israel
,

elaborando projetos tais como:
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