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בץ,
A Ito. Veida Artzit ssuda o meshek tnusti Pror Chail;

conclamando-o cada, vez mais ao trilhar 9 caminho reno“
vador do movimento chdlutziano na Medina.

aro 6 + 1 É y דדוז8 «rtzit souda a chativa do 6º garim , orbב76168.119
em hachshara no kibutz Ramat lochsnan.

Artzit sauds as forças socialista no mundo emב76188.178
sua luta contra o capitalismo e colonialismo , em seu em-
penho pela construçao socialista.

, pe \ À
A Ila. Veida Artzit rejubila-se com a posiçao de simpatia
manifestada pela Internacional Socialista e Medina 1818 -

el neste momento dificil para sua segurança,

A Ita, Veidá artzit sayda o proximo Congresso Sionista a
realizar-se em Jerusalem, que devera trazer 9 solidarieda
de incondicional do judaismo mundial a Medina, augurando a

que consiga aclarar definitivemente as finalidades do mo-

vimento sionista nos dias atuais e encontrar is caminhos
verdadeiros de uma concretização sionista nss amplas cama

das do judaismo mundial.

 
 

 



 

 

RESOLUÇÕES

lo Veida Artzit vé em Bror Chail seu meshek do movimen-
to para o qual sao orientados seus garinim e reservas chglu
tzianas, sendo sua expressao kibutziana, politica, ideologi

ça e o instrumento ativo no cumprimento de suas finalidades
ultimas,

A 118. 76168 artzit estabelece que:
O Kibutz Bror Chail, etapa realizadora do movimento em 8
el, e sua parte integrante, baseada em seus estatutos, seguin
do seus principios e diretrizes, obedecendo a suas instanci
as superiores, e sendo seus chaverim membros efetivos do me
vimento, com os mesmos direitos e deveres,

£ -
A 118. 76108 resolve que 880 os seguintes os deveres de Brer
Chail para com o movimento:

£ a 2

8 O Kibutz Bror Qhail esta submetido a disciplina do mevi
mento. ligado a suas instancias e obedecendo as suas re
soluçoes nos przblemas do movimentos

Deve representar o moviments, quando este nao designar
chaverim gunto as instancias israelis e mundiais do mo-
vimento.

A
Deve realizar o trabalho do movimento, nos setores que
lhe compete, :

,
6 Deve manter em sua atividade cultural a mosdot, espiri-

to e problemas do movimentos

e -

\ 118 Veida Art,it resolve que s o as seguintes as ditetri-
zes de Bror Chail, em relaçao ao movimento:

a receber com antecodência todas as informa ces das ins-
tancias do movimento, tomando parte na elaboraçao dos te
marios e discussoes de problemas do movimento.
representer-se junto do movimenta, com direitos oficiais
de delegados por seus shlichim, 0

c - orientar os chaverim dó movimento que fazem alias
d - Ter direito de exigir auxili> do movimentos

+

A Ila. Veida Artzit considerando ser Bror Chail e meshek do
movimento, conclama seu kibutz, em Eretz, a manter o maximo

esntacto com as geraçoes educativas da tnua, no Brasil, atra
ves de publicacoes, livros, filmes, etc.

Ed

A Ila. Veiga Artzit, considerando ser Bror Chail o único me
shek tnuati do movimento o do ishuv brasileiro, na Mediná ;
snlve levar de uma forma intensa e ativa seu nome ao ishuv
brasileira,

A Ila. Veida Artzit considerando »-
a - a responsabilidade da tnua para com o geu meshek tnuati-

Bror Chail, e a necessidade de completa-lo - qualitativa
e quantitativamente para que possa transformar-se int
mente em l:ibútz tnuatl, htegraY 
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Gota o setimob) as exigencias chevratiim que imple לשיר a
&arin O mesmo destino da chativa do 52 Ga ;

5 1c) a impos sibilidade de dividir o etehracia 'leiroגץ e do movimento
falim;

y
d) da expressa Vontade dos chaverim da chativa do 7º Garinde viverem juntos em Bror Chail.

» no momento presente, em dois mi-

Resolve orientar o dirigir a chativa do 72 Garin para » Kibntz Bror Chai1.

4 Ile. 76108 Artz1t, reunida no hibutz Hachshará Ein Doreta luz da decisão da tnua e da chativa do 7º Garin, ng suahashlema para Brer Chail, conclama e exige da Hanhaga Elione do mevimento e da Vaadat Hatnua de Eror Chail defende =rem ardorosamente esta decisao, colocando-se, inquestiona-talmente, ao lady do movimento neste decisivo problema ,semre quando forem chamados a se pronunciarem,9" - 2 דד veda העס888010821%ףגטפ 84dp 1º grupo da cha-tiva do 7º Garin Possa se dar em fins de 56, ou, O mais tarder, em inícios de 57» devendo em todo O caso 8 1118 (008 -
tza Artzit resolver em definitivo,

9 16 - גד.ט165
881688 a Hanhagá Artzit poderes ₪850 61 -ais para organizar a alia de bilti-tnuatiim e chaverim que

ficaram a trabalho da tnua,

1 Illa. 7616885% considerando a necessidade de possibi-
litar a chativa do 7% Garin sua transformação numa chativaforte 8 ampla afim de fortificar o movimento e solidificar
0 meshek tnusti Bror Chail, resolve:
8 - orientar a Comissão de Chalutziut da Hanhaga ¿rtzait na0 do trabalho de aumentt da chativa do qe Ga

rin nos snifim nos seguintes casos:

1 - Proselitismo de jóvens de idade correspondente 8 geraçao do 72 Garin;
E

2 - proselitismo especializado de bilti-tnuatiim.
- 4 178.8 Artzit resolve a realização de uma Péguisha Na
cional da chativa do Te Gorin dA Se etotuor em inícios de A
Gosto, antes da ITls, Mostas Ártzit,

7
- 4 119.8 Artzit resolve que a Peguishá NaTever a Planificação das entradas na Hachshara,vista a reslidade do trabalho a longo Prazo ,a ser realiza-
de por diversos chaverim, membros da chativa do 72 Garín,

Veida Artzit resolve a Peguishá Nacional devera

רו
tambem rever a estrutura complete da chativa do 72 Garin e
estuder as formas de melhor basifica-lss

- À Ila, Veida artzit concita o snif Rio de Janeira a dedicar
o maximo de Sseug esforgos no sentido de criar um grupo que
20889 ligar-se a chativa do 72 Garin, da: mesma Bºraçao cor-respondente,

- 2 118. 081851% 2630106 608 89858 Para as proximas
entradas em Hachshara devem Ser: 10 de Agosto e 7 de dezen .bra. 



A Ila. Voidá Artz1t reafirma 88 Gocisões do Plenário de
Chalutziut, efetuado em Outubro de 1955, naquelas atri
buiçoes que lhe foram conferidas pelo IV2 Kinus Artz1.

A Ila, Veidá Artzit reafirma 9 valor do trabalho com os
biltiztnuatim para a Hachshara e Bror Chail, sendo eri-
entaçao expressa que os mesmos passem tm tempo minimo no
movimento, afim de possibilitar-lhes uma melhor absorção
dos valores da tnua,

A Ila. Veidá Artzit constatando os exelentes resultedos
6001008 com bilti-tnuatim para Bror-Chail, reafirma que
o trabalho em questao devera ser feito pelos slichim de
Bror-Chail em diretas colaboraçao com o movimento.

Ro as Veida Artzit reafirmando o desenvolvimento do tra
balho de alia de familias jovens para Bror-Chail, resol
ve orientar a-alia de familias dentro do seguinte crite
rio: as jovens e relativamente medias para Bror-Chail.e
es mais adultas para Ein Guev, devendo, porém, em qual
que caso a ultima decisao ser tomada em conjunto com 8
Hanhaga Artzit.

e que a tarefa básica de Mach
laka de Chalutziut (Comissao de 3) no próximo pericdo ,
devera ser a planificação das perspectivas chslutzianas
de trabalhe, orientsção da Peguishs Nacional de Julho 0
a ampliaçao da chativa do 72 Garin, devendo ser designa
do um responsavel geral por todo o trabalho.

23. Veidá artzit resolve

Alla, 76188 Artzit resglve que as mazkiruiot dos snifim
sao diretamente responsaveis ns tarefa de amplisçao da
chativa do 7º Garin, devendo ser enviados relatorigs men
vais a respeito a Mechlexa de Chalutziut da Hanhaga Ar
.tzit.

KIBUTZ HACHSERÁ EIN DORST

A Ila. Veida Artzit resolve a formaçao de uma Vaadat Ha
kesher, entre a Tnua e a Hachshsrs que agira sob a ori-
entaçao da Hanhags Artzit, e designar um centralizador
nacional desta Vaada, devido a necegsidade de contato in
timo entro o movirento e a Hachshara,

As ativigades dests Vandá serão basendss nos seguintes
pontos basicos.
a- Tarbut geral 2
b- Hartzaot de chaverim da Hanhags £rtzit e snif S. Pau10Hachshoraá, E 3
c- Hartzaot de slichim de Bror-Chaile Hanhsga Eliona.
6- Atividades conjuntas com o snif São Paulo.
b- Atividades e contacto com os demais snifim, princi--

pa lmente no mes de Julho, entes da Moatza, o qual seעפ livre para trabalhos locsis dos snifim, -
f- Publicacoes psra o movimento que deverao sair de L5

em 45 dias.
&- Contato estreito com as chativot do 62 e 72 Garin. 

 



al, - A mazkirut do Kibutz devera informar mensalmente a Hanha=
ga Artzit do desenvolvimento destas atividades,

25 - A Ila, Veida Artzit reafirma ,2 permanente necessidado doe

estudo de ivrit, na hachshara, estavolecendo que o livro a
soer adotado no proximo periodo ssra Elef Milim $112 ), de-
vendo a Illa, Moatza Artzit de acordo com ps resultados re
tificar a orientaçao referente ao livro,

26 - A Ila. Veida Artzit, considerando as vantagens de se, ter re
gularizada a documentação dos chaverim, antes da alia, 6
vô afixar a vbrigatoriedado da entrega, antes da entrada en
hachshara, juntamente com os exames medicos e os documentos

necessarios para efetuar-se a foltura do pass2ports

ALIAT HANOAR

27 - A Ila. Veida Artzit resolve continuar som a formacao da chu:
vrat Noar para o meshek Bror Chal, por renstásrar satisfato
rios ספ 2081088008

28 A lla. Veidg Artzit resolvo que a centralização dos trabalhos
na hachshara estara de preferensia a cargo de um chaver da
Hachshara, do garín alia, ccm-o qual fra a Aliat Hancar,

29 A Ila. Veidá Artzit resolve continuar o desenvolvimento des-
te trabalho nas 61088898 e interiores, procurando atingir no-

vos pontos como ,ט setor sefaradi e a regiao norte ds país,
Destaca a importancia da shiichut chalutziana, que devera su.
realizada principalmente nas escolas judaicas,

A Ila. Veidã Artzit resolve que o sheliach da Hanhagá Artzit,
ne snif, em conjunto com um chave» do mesmo snif, designad»
pela Veida, sejam cs responsaveis pela Aliat Hanõsr no respsc
tivo "snif.

A Ila, Veidá Artzit הפה21עהפ a necase sede de "-nrentraças
chevra, na hachshará, pelo םספפרה de um = ss coma seguinteo
finalidade: E

a - conhecer a chevra
b - estud» de ivtit

t - conhecimento elementar da vida kibutziana,

23 Veidá Artzit roafirma a cbrigatorierdada dos exames mê
dicos fisico e:montal. antes da concantraçac, devendo “também.
antes desta, - caso aprovado = apresentar os seus papeis para
a alia.

A Ila, Veida Artzit reafirma que os cand'datos a Chevrat Noar
aprovados para a Aliat Fanoar a Brcr .Chail. senda que chave-
rim do movimento,' alem disso, devorar ter aprºvaças do snif e
da Hanhaga Artzit.

42% Veigá Artzit resclve que como Comissão de Chevrat Noar
funciona xa a Ma zkirut Peíla da Hanhaga Hrtzit, em cenjunto
com o chaver centralizador d> trabalns de 21585 1Hancar em pri

meiras instâncias, + 



35 - 11.80 Artzit rcsolvc organizar ui .grupo do 15-15
anos a fazer alia cm seterbro de 1.956,

36 - A Ia, Vcidã Artzit r:solvç propcr a Bror Chail pora cs-
tudo imcdiato c soluçõos rapidas; os scguintes problorias:

as necessidados de Bror - Chail cx relação a cutras àם=

dados;

b - pressão na Aliat Hancar para que todos es tráanitos so

jam facilitados,
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A Ila. Veida Artzit reafirma as l diretrizes básicas do

movimento:

Chinuch
Proselitismo
Ideologia
Profissionalização-Proletarização,

Tlas Veida hArtzit constatando:

- o desequilibrio causado pela valorizaçao de uma das
diretrizes em prejuizo de putras;

- o estado de anormalidade de nossa vida interna educa

tiva, causada pricipalmente por tal desequilibrio.,

Resolve que o trabalho do movimento deverá ser realizade
nyma síntese orgánica entre chinuch e proselitisme, atra-

ves de:

concentração na vida interna do snif, suas sh-

chavot maiores, suas atividades;

valorização do trabalho educativo, através de
seu arraigamento definitivo dentro do movimen-
ti, centralizacao dos chuguim, madrichim e apri
mc ramento dos metodos;

continuação de trabalho de proselitismo, na mes
ma intensidade e importância que lhe foi dedica
da nos periodos anteriores;

+ Q trabalho de proselitismo será realizado pelas
shchavot maicres do movimento, abandonaddo-se o

trabalho especialde chaverim unicamente encar-

regados deste setor,

 



R:LACOES EXTERNAS

ETSDLTODES

1 - A llas. 76168 Artzit resolve manter a orientação geral
cbservads pelo movimento nestes ultimos anos em rel9-
ções externas, Qe nao dispensar forças neste trabalhe
constatando que ss forças ao nosso dispor nao sao cas
pszes de operer uma transformacso profunda na anbien-

te sionista em gersl_e toda e qualquer açasS 8 minimo

em fsse das circunstencias.

a, A IIS. 8 nrtzit resove, pcrém, que o mevimento par
ticipara minimclmente das atividades centrais sicnis -
tas e daquelas instituições em que estao representadas
os interessos do movimento, bemcoro mentera contacto
constante e regular com ss instancias proximos, comú

Poslei Tzion, Pioneiras, Grupo Shrkin, Machleket Near
Vehechslutz, etc.

POALEI TZION

Veida Artzit res olvo estender seu apoio ao traג118.
balho do sheliach do Ichud 0lomi atualmente no Brasil,
na sus tarefo de reorganizaçac e ativizaçao da Miflage
e considera de fundamental iiportsncia o proselitismo

1deמ= camadas jovens crpazes de trazer uma renovação
terna.

A lla. Veidí Artzit concloms o Posle Sion Hitachdut a
assumif a liderança que lhe cabe no Ishuv Brasileiro ,
como partido majoritario, orientando e guiando seus des
tinos dentro dos valores da Alia e de Sionismo Socia -
listas

A Illa. Veida Artzit chama a atenção da dirigência do Po
alei sion Hitachdut e do Sheliah do Ichug Olami para a
necessidade de organizsacao de um grupo ¡jovem no Poalei
Sion, cepaz de congregar a juventude adulta, aproximen
do-a e imbuindo-a de nóssos valores e garantindo » fu-
tura liderança do Ishuv.

HANOAKגג

Artzitיי constota ser de fundamental importה761608.118
tancia e existencia de Vaadot Hanoar em todos os snifim
do movimento e resolve a sua criaçao imediata nos luga
res onde inexiste. E

A gia, Veida Artzit propoe o seguinte esquema de fina-
lidsdes do trabalho do Vsad Hanoar são os: Segrintan:
rs
a) Trabalho financeiro para o movimento em conjunto com
o Comite de «migos ande este existir, psrticipando da 6י

confecçae do planejamento de entredas e saidas dos sni-
fim, assinando os relatorios para a Henhaga e sendo res
ponsaveis pelo trabelho neste setor em conjunto com os
snifin.

b) Instôncis de coordenação das atividades do Poalei si
on, Pionciras e movimento, nos assuntos de juventude pe 



rante as instíncias e o ishuv.

c) Responsavel por ums ação de esclsrecimente no selo
de Partido e das Pioneiras sobre as finslidades e ati
vidades do movimento, aproximação do Ishuv de chalu -
tzlanismo, aproxinaçao dés psis do movimento.

- A

d) Estrutursr as relaçoes ontre os 020818808,8

de reunioes destinadas s vuvir relatorigs do movimento
» stividades culturais conjuntas, psrticipaçan em ati-
vidades especificas do movimento, curo suas msnifesto-
çoes externas, congressos, etc.

PIQNEIRAS

A lla. Veida artzit resfirmo os decisões onteriores so
bre o trabalho cum 58 210001288 constatando com satis-
façao a sus dedicação e dinamica açao que desenvolveu
em conjunto com.o movimento.

COMITÉ DE AMIGOS

23 Veidá artzit constata a necessidsde de existign-
cia fe Comite de amigos em todos os snifim, sendo guss
finalidades o trabalho de ajuds financeira pars &s sni
fim e propaganda para o Ishuv 8 participaçao nos trabal
lhes de melhoramento de condiçoes dos Mesdonim e do tu
menta do Neshek Léínsatitos.

KINUS Dk OSU

artzit ratifics e orientaçao dada pelos deה76168.118
legados do movimento na primeira parte dos trabalhos do
Kinus da OSU e resolve participsr de sua finalização dom
uma delegação mais restrita, orientendo-a no sentido de:
2) Tornar efetivo e constante 5 apoio financeiro as ma-
chanot kaitz e mosdonim.
b) Criar o departamento juvenil da Unificada com as f4-
nolidades elsborads pelss comissões,

MACHLEKET NOAR VIHECHALUTZ

A lla. Veid3 artzit resolve com sctisfsçao a vinda de
um Shelisch da Machleket Noar V!Hechalutg e resolve a
colsboragao do movimento pare que o sou trabalho seja
bem sucedido no Brasil.

f IJo. Veido Artzit rosolve que a Honhtgo Arbzit elmbo
Cera as bases do trabslho em conjunto com o sheliach da
Heehleket

FEDERAÇÃO JUVENIL

A Ila. Veida Artzit no espírito des diretrizes que 021-
entam € seu trabalho externo, reafirma a autorizaçao da
da a Hanhaga Artzit de, se surgirem as conveniencias de
vrdem politica e pratica, der os passos necessarios a
formaçae da Federaçao Juvenil,

INSTÂNCIAS SIONIST.S BRASILEIRAS 



18 - A Ile. Vaidá artzit constota com satisfação e bom tra
balho do movimento no Vasd Leman Hachsharot o resfir-
ma a necessidade de continusr com este tarefa.

CONGRESSO LATINO AMERICANO

A 118.8 Artzit constatando ser este congresso uma
importante manifestação do Ishuv da americs do Sul a
uma oportunidade propicie para um encontre continental
com ₪8 instancias do movimento da_mifYaga e do sionis-
mo em geral, resolve a perticipacsg do movimento neste
congresga, mReterminando a designaçar de seu delegade ne
268010680 de 01850208 ₪6

2l,a CONGRESSO SIONISTA

A 118. Veida Artzit considerando ser umdireíto de mo-
viments a sua participacs0_nui delegagso ampla do Poa
lei Sion Hitechdut, consideróndo a valiosa colabora -
çGºo que podera haver s este congresso, resolve conside
rars participaçao de um delegado do movimento na dele
gaçao do Poalei Sion Hitachdut,

 

A Ile. Veidá artzit resolve que este delegada será um
dos chaverim em Hachshars emEretz, sendo designado ns
parte de eleiçoes e ₪66

MOVIMENTO MUNDIAL

A Ila. Veidá artzit saúds 5 nova Hanhagá Eliona, recen
tgmente eleita desejando-lhe um trabalho intenso e pro
ficuo.

NETZIGUT

Veida artzit orienta a Esnhsgá irtzit a entrarג118.
er contasot com a Netzigut, propondo a realização de
uma proxima Peguisha Sul americana pera trater dos se
guintes problemas:

a) Organização 0 E
ס) Orientscso é caractor de nossos movimentos na ameri

69 60 Sul.
d) Trabslhc da Netzigut.

2 118. 79168 artzit confirma « decisão da Hamhaga art-
zit para o envio de um trabalho continental

A TISy Veidóá arozit propne a Netzigut a eriação da um
Seminario Centrsl Latine Americano para Madrichim, de-
vendo serem fixedos na proxima Peguisha todsa as condi
çoes que envolvem este seminario, ₪

FORÇAS SODIALISTAS BRASILEIRAS 6

ג 178. 8artzit recomends não 682 apoig a nenhuma
698 organizaçoes politicas atuslmonte existentes que
dizem falar om nome do Secislismo Democratico.

Ile. Voldé Artzit rocomenda e Hanhegá Artzit acompaג
nher b,desenvolrimentoida s itusgao e informar ss ins
tancias do movimento no caso de fatos novos S justiti
earem pu
A 



RENA NG s

A - Diretrizes

o ,
2 - A Ia, Veida Artzit resolve que as diretrizes pro=

ximas do trabalho financeiro do movimento serao:

a) regularizaçao das finanças dos snifim;
b) participação dos chanichim nas responsabilidades
finançeiras do movimento,
6( da maior aplicação a fins educativos, tais como:
bibliotecás, discotecas, oficinas, meshek tzofiut ,
etc, sos dinheiros do movimento.

A lla. Veidá Artzit menifesta sua aprovacao aos bons
resultados do funcionamento de Guisbarut Artzit, e
resolve a sua manutençao como orgao diretor do tra-
balho financeiro do movimento, funcionando de acordo
com a regulamentaçao aprovada no II£ Kinus Artzit.

4 118.8 resolve criar a "Regulamentação Finan-
ceira" do movimento, que se constitué d a regulamen
tacao da Guisbarut Artzit e todas as resolucoes de
finanças tomadas no 11= 1119 6 1V2 Kinus Artzi e na
presente Veida, obedecendo ao princípio que uma re-
soluçao posterior revoga uma anterior.e de conformi
dade como esta redigida na brochura dos Estatutos 8
Regulamentos do Movimento.

- Passos praticos

- A Ila. Veidá Artzit recomenda a Guisbarut Artzit a ri
gidez na execucao da cobranca das quotas e mass -chaver
dos snifim, bem como no recebimento dos relatorios EL
nançeiros mensais, usando dos meios que lhe facultam
o regulamento.

A IIa. Veidá artzit resove a realizacao de slichuiot
especiais de finanças ds Guisbarut Artzit sos sniZim
onde se tornam necessarios, visando a criaçao de Vaa-
dot Hanoar ou Comite de aui,os, organização do trabalho
financeiro do snif, ajuda em campanhas, etc. Estas si:li
chuiot nacional, recomendando-se o aproveitamento da ví+
agem do chaver da Hanhaga Artzit pelos snifim.

A Ila, Veida Artzit resolve manter o sistema de funcio
namento de 2 caixas para os snifim, tendo em vista as
maiores facilidados de trabalho, determinando a execu-
çao das resoluções que os regulamentam. 



7 - A Ila, Veidá Artz1t resolve que as entradas mínimas dos
Amigos do Ichud em cada snif serão as 8081%0 6800908
088 , devendo o seu aumento ser produtivo e atingindo a-
te a Moatza Artzit a quota fixada, devendo os snifim cui
darem da execuçao deste trabalho e informar a Guizbarut
Artzit de seu andamento:

Porto Alegre - abril - 1.500,00; maio - 3.000,00; junhoPEE :

+.» - 11.500,00; julho - 6,000,00,

São Paulo abril - 1.000,00; maio.- 7.000,00; junhe

“e = 10.000,00; julho - 15,000,004

Re de Janeire- abril - 15.000,00; mais - 18,000,00; ju-
rr.

nho - 21,000,003 julho - 25.000,00.

Curitiba - abril - 2.508,00; malo - 3,000,005 junhe

3.500,00; julho - 1.000,00.

Be Horizonte - abril - 500,00; jutiso- 1.000,00; juiho ..

>4

Recife - abril "9700000

A Ilo, Veida Artzit reafirma a necessidade da existência da
Financeira dos Snifim, composta de 3 chaverim, seי00218880

gundo resolução existente, obrigando-se og snifim a enviar
a Guizbarut o nome do s eu responsavel ate o dia 15 de mar
"=

AIlae Veida Artzit resolve que ató o dia 15 de abril deve
rao estar constituidos em todos os snifim os comités de AZ
miges do Ichud, responsaveis pola campanha de fmigos do I-
chud, principalmente pelos fundos para a caixa A, propagan
da d3 movimento, realizaçoes conjuntas, etc. Nos snifim,
ende se mostrar possivel, pode este trabalho ser realizado
pelo Vaad Hanoar.

Paragrafo 1 - Poderãa ser constituido um Comité de A-
miges do Ichud,_com finelidade especifica, per ex: aquisi-
cao eu manutencgo de uma sede. Neste caso o trabalho finan
ceire geral sera feito em conjunto com o Vaad Hanoar.

Paragrafo 2 - Nos snifim onde existir um Comité de Am
migos o o Vaad Hanoar, devera es te ajudar a cooperar com
98 trabalhos do Comites, 



10 = 4 118. 7168 Artzit propõe às Vandet hangar 80
às uma Somissao Mixta, com a participaças de um chaver
de movimente, um do Poalei Sion Hitachdut, e uma das
Pioneiras, sendo sua finalidade: :Es

es srganizar v orçamento semestral de snif

Dd -, arganizar mensalmente uma planificaças de entra-

das e saídas, zelando pels funcionamento da mes-
.

ma e s endo responsável pur êste funcionamento,

assiñar os relatorios financeires enviados pele

snif a Guizbarut Artzite

A lla, Veidá Artzit resolve que os snifim só pederae
centrair quaisquer dividas, exceto as pequenas e de cur
ta movimentação, com a aprovaçao da Guizbarut Artzit,

desdd que, sejam dadas garantias de coberturge Nos ca-
ses específicos, a Guizbarut Artzit estudara o procedis-
mentos

parágrafo único - seráo considerados pequenos empresti-

mos e de curta movimentaçao os que men
tam numa divida total para os snifim:
Rio, S. Paulo, Porte Alegre6
de Ors$ 5.000,00 g para Curitiba -Crs$
3.000,00 e para Belo Horizonte e Reci-
fe de Crsf 1.500,00»

4 118. 761668 4252156 que cada snif deyorá realizar
anualmente, pelo menos duas grandes realizações.

A 118. Veida Artzit resolve aumentar as saídas cem a Ke-
ren Levitzur, aumentando o seu orçamento, mantende a re-
gulamentaçao anterior, quanto « sua concessao dos snifim.
Encarrega a Guizbarut Artzit de zelar para que os snifim
se quitem com es suas obrigaçoes, colocando-se no direito
de receber os beneficios do Keren Levitzur.

A IJas. Veidá Artzit resolve aumentar as saídas com a Mach
laka de: Chinuch Veltonut afim de incrementar as suas ati-
vidades».

DO PATRIMÔNIO

h Ita, Veida Artzit resolve que até o día 15 de maiede
1.956, deyera ser efgtuado um levantamente go patrimorio
da Hanhaga, hachshara e snifim, incluindo maquinas, mo-
veis, utensilios, meshek tzofiut, livros, etc.

parágrafo único = 1 responsavel nacional por este lovay-
tamento a Guizbarut Artzit e responsa-
veis locais os chaverim designados pe-
las mazkiruiet como responsaveis pele
meshek. No. K.H.E.D. 6 responsavel e
Merakez Hameshek. 



A,IJa, Veida Artzit resolve que cada mazkirut,hasnif deveב6-
ra encarregar um de seus membros gnmo responsavel pelo me

shek do snif, sendo este, responsavel direto perante as

instâncias do movimento pela sua conservaçao, bom estado,

etc.

A Ila. Ve1dá Artzit resolve proceder a uma campanha de au

mente de meshek gos snifim, no setor cultural (livresmdis
cos, eto.) tzofiutico (meshek de acampamento, orientação,

jogos, etc.) oficinas do profissionalização e material edu
cative (trabalhos manuais e Kishute.).

paragrafo 1 - Este aumento será realizado atraves das entra

das do Keren Levitzur, das Kupob das kvutzot

e shichavot (l0% da mensalidade), e rendimen

tos das oficinas prefissionsis,

paragrafo 2 - os snifim deverão submeter um plano, acompa-
nhado de uma exposiçao completa a Guizbarut
Artzit, para a concessao do Keren Levitzur.

paragrafo 3 - este plano nan será aceito se se referir a co
bgrtura de egtragos causados per desleixo ou
ma organizaç o dos chayerim encarregados, quan
do para identico fim ja tiver sido condodida
anteriormente determinada sema.

A Ila. Veida encarrega a Hanhagã Artzit de es tudar,as proro
postas de constituigao de um Belt Hamachanot Mercazl, onde
sg realizem os emin rios do movimento, dotado de facilidades
tecnicas g accmodaçoes quepermitam um bom aproveitamento des
tes seminarios,

O estudo se referira a: a) localização; 2
b) financiamente, que dgvera con-

tar com fundos especificos.

paragrafo 1 - este estudo deverá compreedder também os rela-
cionades com machanet centrais, devendo se con
sultar os snifim S. Paule, Rio de Jageiro e as
Pioneiras, em relaçao ag lozal de Itus

paragrafo 2 - dgverá ser,formulada uma proposta completa, nc
maximo, ate a reuniao nyrmai da Moatza, sendo
que, se possivel, devera esta proposta ser fei
ta anteriormante, consultada a Mvatza, epistor
larmente, o; uma vez aprevada, ser feita em
pratica.

D - EXECUÇÃO

19 - A Ila. Veidã Artzit encarrega a Guizbarut Artzit de zelar pe
lo cumprimento de' todas as resoluçães constantes do regulamen
to financeiro do movimento, intlusive o que se refere aos sni
fim e das presentes resoluções. 0 



20 - A Ila, Veida Artzjt aprova pie orçamento da Henha gá

Artzit para o periodo de 26/4/5 a 26/10/56 :

DN. TRAD AA

Sechnut2100.800,00

Mass 00dsRD 27.800,00

Keren Hashlichim (ordenaúss) 26.100,00

Creditos a cobrar s.».onoon. 55.000,00

Quotas Snifim ssooonomorssso 95 al400 ,00

TALSÍVM )4459:45:::::.4 > 604000400

To O"908

Shliehuiot pe re.n.e. rs... npon.o.o.s 30.000,00

Peulot Hanhagã 22.5.4454...0

Secretaria .יייייויייוידרווצ 0

PIdera hooO

Tolefone cerenvs conse ccap ag 94000500

OrdenadOS .2....:....''''':*"%:\|0

Keren Hashlichim ..evcocc. ee 110.000,00

Atividades Onetrais ....o.». 60.950,00

oOE

Me Co Vo Lo boo cesso ano 204000500

Keren Levitzur ..ייוייייוי''' 20.000,00

15.000,00

COMAל1.900,09,125 CTקש 



FUTURAS ATEN DADES

RESOLUCOES

:1.080
ב-682021080"81ם6+000)28981"=

1 - ג 118. 8Artzit, eonstatondo 88 grandes vantegens exle-
tentes em dar continuidade de 1 ano integral so trabalho do
movimento, resolve orientar as shlichuiot, mazkiruiot e ati-
vidades do movimento neste sentido.

, ACARI , ,
- 2 118. 791068 Artzit resolve que este ano de trsbalho tera ini-

clo em março,

- Veiga Artzit constatando » necessidade dos snifim se
dedicarem as suas atividades internas durante o més de julho
reãolve dedicar este mes acs snifim. 2
Assim sendo, resolve פ 718. 76188 Artzit que o calendario anusl
do movimento sera o seguinte:
a) Ferias de Verao : Machané Centrsl de Bonim

Seminario Central de Madrichim
Machans Central de Maap.-Magshmim
Rinus Chinuchi
Kinus Artzi

Julho : Atividades internas dos snifim

la. quinzena de Agosto : Peguisha “acional de Chinuch
Moatza Artzit

, e 2 a 4 e 5

ב 118. 7188 Artzit recomenda a Hanhag: ¿rtzit o estudo das
possibilidades da 2681128080 de um seminario ideologico ps-
ra magshimim durante o mss de agosto.

L - A lla. Veidá Artzit, no espírito de " l ano de trabalho" re-
solye que nos snifim maiores, pelo menos 1 sheliach permane-
cera por um ano continuo no snif, sendo que, 86 existirem msis
de 2, aspira e que , pelo menos dois, permaneçam por tal porio-
do. Nos snifim menores a IIs, Veida Artzit resolve que nos sni-
fim em que se constatar a necessidade, a shilichut será de 1
ano,

Ss

il
7

ERAMBLAS Veida Artzit, no mesmo s.ntido, resolve que as mazkiruiotל
dos snifim somente 'poderao sofrer substituições, na metade do
ano, para shlichuiot ou entr das em hachshars, desde que sejam
mantidos seus nucleos basicos s que tsl alteração não cause ne-
nhum prejuizo a continuidade do trabalho.

Cap. II - 5
3 - 0000081680 86 082%120% -

6 - A Ila, Veidá Artzit, - a "'6ga Arizit e gos snifi
o ostudo des propostos ו da maski- 



- ,
>.rut e da criaçao da Vanda Lgchinuch.Uletarbut , as quals devereo

Ser revistas na Illas, Moatzs Artzit,

T >A IIa, Veigá Artzit reafirma a necessidade do funcionamento
da Maehlaka Leshiruch Umachlakots

aa 3 2 y .8 - 4 1189.8 artzit, no espirito das dirctrizes traçadas reco-
menda a rovalorizacao dos trabalhos dss machlakot.

GaDa 'ÉIT
C - Militancia

9 - Alla, Veide Artzit constatando nóo ser bos a planifiéacao da
militancia dos snifim, recomenda a sua racionalizacao no sen-
tido de atingir melhcres resultados de trabalho.

10 - A Illa. Voida Artzit resolve que os snifim deverao enviar a Ha-
nhsga Artzit ate o dia 15 a planificação da militâneis do shi-tuf, alem de sua planificação financeira.

à Ila, Veida Artzit resolve que sômente um e no máximo 2 chaver
rim do snif ficarao de militância o dis inteiro no snif, devendos demais chaverim se profissionalizarem por meios dias ou diasinteiros. A planificacao de trabalho dos shlichim de Hanhaga se-
ra resolvida em cenjunto com os respectivos shitufim.

A Ila. Veida-Artzit rçafirma quo os shitufim não podem ter de-
ficit, nem contrair dividss externos.

A Ilo. Voidá Artzit rgsolve que os shlichim da Hanhagá Eliona,
em trabalho na Henhags Artzit e,nos snifim fazem parte da plan i-
ficaçao da militancia da Banhaga Artzit e dos snifim.

7 +
aA Ila, Veida Artsit resolve manter a estrutura da Hanhaga, sussede em Sao Paulo, o funcionamento da mazkirut peilo, trabalhan-do centralmente em suss atividades em Sao Paulo, 2 chaverim,

A Ila. Veida Artzit nosolve ampliar, em pequena escala as tere-fas do chaver hanhas no Rio de Janeiro, no sentido de uma melhorrepresentação perante aos instanciss centrsis e melhores resulta-dos para o nosso trabalho sxterno, dentro de nossss diretrizes
de trabalho neste setor.

A 118.8 Artzit, no sentido de tornar efetivo a orientaçãoe o contato da Hanhaga Artzit e snifim resolve instituir a 718 -gem do Mazkir da Fanhaga, ou em seu impedimento, outro chaver
designaño, para todos os snifim do movimento. os quais deverãoser visitados, pelo menos ums vez por ano. :

. - 2Ef A Ila. Veida Artzit rosolve que, neste ccasiao, deverao servistos, alem dos problemas de ocrients 50, Os problemas de chinnuch e finanças,

ךוז

> Locais das atividados sentrais

O - ג118,ט6168 Artzit resolve instituir o rodizio nos locais dasatividades centrais, realizando-as alternadamente nos snifimdo movimento s

D

1 



19 - A Ta, Voidá Artzit rocomenda É Hanhagá Artzit ostudar
as possibilidades de realizar a Illa. Moatza Artz1t em
Porto Alegre,

Atividades de julho,

20 - A Ile. Veida Artzit resclve que a hanhagá Artzit, em oon
junto com os snifim e Hachshara estudara planos para ati
vidades especiais nos snifim durante o mês de julho, le-vando em consideração as possibilidades de envisr shlichim
982001818 68 Hanhaga Artgit para dar seminários ou participar de trabalhos especificos.

Capitulo y
Itonut

2l > ד 8Artzit resolve editar um jornal como orgao
de divulgação externa do movimento.

20 A Ia. 76188 delega poderes à Hanhagá Artzit de fixar da
tas de sua publicação bom como do nome em 1vrit a ser da
do ao jornal,

23 A Ila. Veidá Artzit recomenda à Hanhagá Artzit o estudodas possibilidades de formaçao, em conjunto do Poslei 21
on e as Pioneiras, de uma editora; se houver possibilidaAdes, tambem com outras instancias.

A Ila. Veidá Artzit resolve que o movimento participará
nos trabalhos pelo Iaar Ichud Hamnoar Hachalutzi Al Shem Berl Katzonelsgn, dentronmdas o.rientaçoes a serem fixadas pela Hanhaga Eliona, devendo

todos os empreendimentos Para O Rekelio durante o trans-correr do ano de 1.954, serem dedicados à aquisiçao dearvores para o Iaar

A,Ila. Voida artzit resolve que dentro das diretrizes
basicas devem ser as seguintes as orientagõeos de traba-
lho para cada um dos snifim ל

SÃO PAULO :

» resoluçao imediatg do problema do moadon;
estabilidade chinuchica; 2 E

- estrutura organizacional é exigência da execução
de tarefas;

- concentração nas shichavot maiores;
regulamentacao financoira;

RIO DE JANEIRO:

1- concentração interna, principalmente na zona nor-
te, assim compreendida:
a - nas shichavot: 2

maapilim-magshimims cristalizaçao e proselitis
mo de complemebtagac para as kvutzot existen=”
tes; 



2 2

CURITIBA

2 -
bonim : trabalho de transmissao e. integraçao no

mentos

solelim e tzofim empenho geral.

no grupo dirigente:
- organizaçao do shituf₪08 contrôle da

tancia e vida financeira; .
- profissionalização =prolgteorização do me smo ;
- trabalho de integração 8 mazkirut de núvo grupo
gencial, e aproximacao de uma 2a. linha;

- regulamentação financeira;
- formaçao do 7º Garin;

oselitismos

- cris talizaçao da kvutza de ma: :pilim e sua formaçao
como grupo dirigente;

= Fogulapização financeira;
5 chinúchica;
- moadon

BELO HORIZONTE

aquisicaão de novo moadon; ,
concentração erm chinuch, principalmente na shichva
de bonim;
regularizaçao financdira;
ampliaçao das shichavot maiores, em torno do nuclet
ja existentes,

PORTO ALEGRE:

concentra180.interna, nos seguintes setores:
- consolidaçao das shichavot maiores;
- proletarizacao e profissionalizacao do grupo di-
rigentes

concentraçao nas shichavot menores, pela eriação
de chuguim eficientes;
regularizacao da vida financeira;

trabalho paralelo de:
- cris talizaçao de grupo dirigente;

- ampliação 9 “trabalho nas shichavut menores.

. . PMs ?
eris talizaçao chevrati
vida tarbuti:
a - ivrit 0
b - publicacao para o movimento
e - atividades gerais de tarbut
passagem de trabalhos
cuncentraçao mishki 



ELEIÇÕES E DESIGNAÇÕES

2 Vejda Artzit estabelece o seguinte plano de shlichut
para o proximo semestre:

Sao Paulo: Adolpho N. Cheinfeld
Mordechai Neustadt
Benjamin Roisman
Mauricio M. Nhuch
Zicio Cimbalista
Oscar Zimerman

Rio de Haneiro:

Mordechal Chaltchik
Elisa Susskind

Oscar Zimerman

Hanhegá
HeAs e snif
HeÃ, e snif
H+As e2

snif 5Pd

e9
E
delo 3

2
+
3

e 26/3 a 30/7

do 2/5 8 doi
Sheliach a ser designado pela hanhaga em

Porto Alegre:

Buby Beider
Ioshe Rapapport

Recife:

Isaias Glebocki
Ida Aizemberg

Curitiba:
Susana Sender

Belo Horizonte:

Isaac Karabtchevski,
Hilda

Netzlgut :

Waldemar Kutner

He Es Do Henrique Sazanא-ב

Entradas em Hachshará

A 178,8 aprovou as
seguintes mudanças ,de en
tradas em hachshara:
Sazan de ל / ¿120
Nhuch de: 2/26 p/ 8/56
Ida de 3/56 p/ 15 9
Hilda do 3/0 p/ 8/5

1%
10

15

7
a partir de

em 20/3 



3 - A Ila, Veidá Artzit elego a seguinte Hanhaga2

Mazkir - Adolpho N, Cheinfeld
Sgan - Mazkir - Benjamin Roizman

Chinueh - 08082 Zimerman
Chalutziut - Henrique Sazan
Ttonut - 0 216108
Chaver Hanhaga - Buby Beider
Chavera Hakibutz- Edith Frliesek

lla, Veidá Artzit faz as seguintes designações:

* Guizbar Artzí, - Mauricio Nhuch
Chaver Hanhaga no Rio - Chaitchik

- Adidce a Hanhaga Artzit:

Nhuch
Elisa
1
Kutner

Jaar IHH - Nhuch
Merakez Comissao de 3 - Sazan

- Responsavel pelo jornal - Benjamim Roisman
Responsavel pela M.C.V.I. - Benjamim Roisman e Mordechei

- Comite Central P.S.H. - Cheinfcld /Neustad
- Comissao de Contato K,H.E.D. - merakez - Cheinfeld
- Ampliaçao do 7º Garin - responsavel - Sazan

: lla, Veidá Artzit designa a seguinte Maskirut Peila:
Cheifeld, Mauricio Nhuch, Mordechai ieustad, Benjamim Rois
man, Henrique Sazan.

A lla, Veidá Artzit designa os seguintes responsáveis pelo
trabalho de dliat Hanoar:
Centralizeçao - Dov Einesman e Meuticio Nhuch
Sao Geaúlo - Sara Czeresnia; Rio de Janeiro - Herman Wecslers;
Porto Alegre - Maria Tampolski; Curitiba - Ruth

A Ila. Veidá Artzit elege delegado ao Congresso Latino-ameni
cano y em Montivideu, o chaver: Adolpho N. Chgifeld.
O delegado ao Congresso Sionista, em Jerusalem, devera ger
proposto por Bror-Chail, aprovado pela Hanhaga Artzit e rati
ficado pela Moatza. E

A Jla. Veidá Artzit elege os seguintes delegados a Illa, Mos
028%

são Paulo : David Averbuch; Sora Czeresnia; Bernardo Kwgshiski

Río de Janeiro ; Mario Vizemberg e Herman Wecsler

Porto Alegre : Rosa Stroivas; Jony Iurguezel e Gerson Koster

Curitibe : Salomao Vaintrob

Kibutz Hachshará : Abrão Sherpack e Judith Gruenewald

Os snifim Recife e Belo Horizonto informarão a Hanhaga Arteit
posteriormente a escolha de seus delegados, 


