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RESOLUÇÕES
DO
1119 KINUS ARIZI - Kibutz
Hachshará Ein Dorot, 28/7
a 2/8 d0 1954 »-

IchudHanoar Hachalutzi

- HANAGÁ 23121 -

8 00.7 8

EEDISSSSss=s0==—

O III2 Kinus Artzí do Ichud Hanoar Hachalutzi saúda o 52 Garin
do movimento brasileiro ora em hachshará em meshek vatik, no caminho de sua roalizagáo chalutziana om Bror Chail.

O IIIº Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi seúda a Hanagá Elioná, na osporanga do que continuo a incromonto os osforgos

tondontido do formar um movimonto mundial uno, codso o forto ,
para suas tarofas om Isracl o na gola,

-

O III2 Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi, saúda o Ichud -

Hakvutzot Vohakibutzirm polos sous osfôrços tondontos a rosolvor
o Problema dos assaláriados no kibutz,

atravóz do

sua intogra -

ção o produtivização na cconomia nacional, salvarguardando as principios fundamontais do kibutz, por mcio da criação do Mifal
Itzur Ufituach.
0 1112 Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi onvia suas saudaqõos ao Ichud Qlami por motivo da roalização 68 46 Olanit,
osporando quo soja bem sucodido o sou intonto do lovar as sec -

gõos do Poaloi Sion Hitachdut'à aliá, o ao incromonto das ativi

dados om prol do movimonto chalutziano, assim como om sou tra =
balho sionista-socialista no soio das galuiote

O IIIº Kinus Artzi do Ichud Hanoax Hachalutzi saúde a I.U.SeY.-

2018 2081128680 0 mais um acanpamonto gu da juvontu
do socialista,  בסLiógo, o quo, contando com a participação domilharos do jóvons ostudantos o operários do todo o mundo, cons
tituo uha afirmação da  וjuvonil Socialista mundial.

0 ITS Kinus Artsi do Tchud Henoar Hachalutai sonto-so solidário

con todos os povos opriridos do mundo, o sauda os logítin108 ב0 vinmontos * do libertação nacional, oxprossao vordadoira do sous in
torôssos.
:

O IIIS Kinus 2ע12% 048 Ichud Hanoar Hachalutzi. solidariza-so em

ospecial_ con o povo da Guatomala, dorrotadó or: luta inglória con

tra as poes do inporialismo oscravizador»

;

0”IIT2 finas brtzi do Ichud Hanoar Hachalutzi, vô com bons olhos
a trógua na Indochina, osporando quo sous povos libortor-so
do jogo dos intoróssos franco-moscovitas on chbguo, o consiga ins taurar un rogimo do libordado nacional c paz donradora.

O 1112 Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi, solidariza-so
con
os lídoros das colctividados judaicas dos paísos
minados polo

inporialisno russo, om ospocial con o do is.huv
Yonono, subnoti-

do'as porsoguigdos da polícia stalinists .coacionaria o anti-so
ni
+8. +

CHA4ALUTZIUT

0 0  ם1/8 dio r antro E
a nocossidado do complotar o Kibutz Bror Chail, do forma
a consolida-lo como meshok tnuati;
a nocossidado do traçar longas porspoctivas para o novimento om sou trabalho chalutziano;
8 eriação de porspoctivas eonerotas do trabalho para a go

ração mais volha do movimnonto, atualmonto nas tiyigóncias
locais o nacional;
0 1115 KINUS ARTZI DO ICHUD:
HANOAR HACHALUTZI -— rosolvo:

Planojar uma organização chalutziana completa, do longo aleanco no
tonpo

Confimar a rosolução da la. Moatzá Artzit no sontido do ampliar -

o 62 Garin,

Fixar a 28, quinzena do Qutubro como ópoca de aprovação dos shoi lonir: do rostanto do 62 Garin, sondo que cono limito pare o envio"
dos 0808 8 Hanaga hrtzit, fica estabolocido o dia 10 do Outubro,

Estabolccor as soguintos datas para a ontrada do rostanto do 6R Ga
rán on hachshara:
42 grupo - Dezonbro de 1954 - 22 Quinz.
52
"”
-— Margo +» de 1955 — 18
»

62

"

- 2808%0 . 40 1955 -

1

m

Quo a aliá do 62 8021 so fará om dois grupos, nas soguintos datas:
1º grupo - Abril do 1955 - 28 Quinz,
22
"
-— Novomedo 1955 - 22
Quo o 72 garin dovorá so forrar on agosto do 1955.
Criar uma conissão, do chalutziut formada do? 3 chvorin, a serem nonoados pela Hanaga Artzit, cuja tarofa sora a do colaborar una Ro
posta do constituição úominal dos três grupos de entrada do 6º ga

rin.

-

Quo > rosponsávol pola comissão 80 ehalutziut minizalmento porcor-

ra os snifim do S.Paulo, Rio, Porto Alogre o Curitiba, para sor in

formanto c se informar acorca dos problemas rolacionados dom a pla
nificação chalutziann.
Convocar um plonê:rio do chalutziut para a 2º quin zcna do
Outubro,
com a participagio do un roprosontaAta do cada snif, un do Kibutz
Hachshará o a conissgo do chalutziut,

quo ôsto plonario torá por fúnção ostudar as propostas daconiss
ão

do ghalutziut, colaborar o apresontar propostas finais para ratifi-

caça» da Hanaga hrtzit,

11+- Que o plonário assuná as funçõos o direitos que normalmonto as=
siston & poguisha do Gerine

12.- Mantor a comissão do chalutziut após a roalização do plonário, pa
ra 20182 em primeira instancia, pola exocução 488 80018008 2007

rontes à planificação chalutziena, polos problomas normalmonta ca

bíveis à una poguishá artzit do garin, o das denais docisdos tona
das pelo plenário.

11- SCHLICHUT CHALUTZIANA .-

0 0  ם8 3 89/000  ם8 0 2
2

:

:

.

:42

+

a.- o oxito das shlichuiot chalutizianas, antorioros o
o bom cfcito quo trouxeram, intorna 0 oxtornamonto
ao movimonto;
t

,

.1

2

b,- as datas o poriodos do hachshara o alia do 62 garin;
C.- as nocossidados do uma planificaçao das mesmas com
>
2
:
a devida antocodoncia;
O IIIS XINUS ARTZI DO ICHUD
HANOAR HuCHALUTZI-rosolvo :
Confirmar a roalização da schlichut chalutziana do 6º garin,
Estabolocor a 22 quinzona de março de 1955 como ópoce do sua roa

lizaçãos

:

Que os ohaverim do 6º garin quo ainda nao tivor*M entrado om ha»
chshará poderão tambom fazor parte da "shlichut chalutziana".
Que a conissão de chalutziut criada doverá aprosontar planos con
plotos 9 en dotalho da shlichut chalutzians ato a data da roali-

zação da 112 108120 %
111- 0807821 3042 ,Constatando a inportáncia quo tón pera o desenvolvimento 80  עסעם11820 a formação de uma Chevrat Noar quo para lá so diri

ja, 0 1119 Xinus hrtzi

rosolvo:

4 constituição do umá Chovrat Noar, cuja aligiso ofotuarã con o
12 grupo do 62 garin.

Estabolocor a rospohsabilidado goral da Hansga Artzit pola sua
formação, o dirota, do sou, ou do um do sous schlichim om cada snif.
Fixar a idado 80 sous conponontos antro 14 e 15 anos,
4

Pos

.

Estábclocor um numoro minimo do 25 chavorim para a sua constitui-=

ção.

£

>

.

A»

Quo a chveyra devorá passar por um poriodo do concontragao do'un nes

na hachshará, do inícios do narço a inícios do abril, do 1955»
,

.

.

:

Ê

Quo 0 liníto para a 800158080 60₪08 sorá 15 do Dozorbro do 1954.
Quo atô o dia 30 do 18030 do 1955 a maskirut do kibutz, en
om
a coújunto con a Hanagã Artzit, doverá ter ofotuado ostudos sôbre tôdas 88 condições necossézias para o alojamonto da chovrão
e
IV - ESTATUTOS DO KIBUTIZ HACHSHARÁ BIN DOROT ,-

20  לקי כ6
DOS PRINCIPIOS E FINALIDADES +=
O Kibutz Hachshará Ein Dorot 8 une parta intogranto do Ichud Hanoar Hachalutzi, constituido f. baso do garinin torritoriaás, con
tinuos e pernmanonto, basoados-om sous ostatutos, ,Soguindo sous —
principios o diretrizes, obedoecondo as suas instâncias suporioros

o sando sous morbros coriponontes ofotivos do Ichud Hanear Hacha lutzi com os mesmos direitos ₪6

O Kibutz Hachshará Zin Dorot ₪ uma coruna de produção e consumo ,

síntose

do trabalho o cultura atravóz da união do trabalho agrí-

cola o artozal,

de auxilio mutuo odo proparo tôenicosprofissio -

הםמ1 6 0018010001 vaxa Erotz 5

En consonáncia con os seus principios, os
sous fins são: a) proparo tócnico o profissi onal; 0( preparo idoológica; e) proparo pa
ra a vida colectiva do  וטוen Erotz Israol.
4

O preparo tócnico profissicnal dar-su% à à baso do nossa escala —
de valoros, ou soja a criiação do horiom obroiro intogro na roaliza

ção do idoal, atondonto as necossidados da construção da nova socicdado kibutziana»

O proparo idoológico dí-so Á baso da concopgao chalutziana de Ki-

butz gue tem o movinmoai3, na cristálizagao de sua filosofia de vi
da

como parte do ur grupo social”so identifica coro o povo judouy

o internacionalmonte con a classe opoxária, &-(que no plano nacional)

O proparo para a vida coletiva - atravõz do formação do indivíduo
quo so idontifica con o grupo cclotivá,'o a racionalização das atividados oconômicas o 3081818 0 ע01 0:8 ₪

São princípios fundamontais do 0 a)- a nropicdado coletiva
dos instrumentos do produção, 2000 ido cada un sogundo

pacidado, rocohondo do acórdo non as
dado' do direitos a dovoros do todo:

sua ca =

suas rocnssidnins,  כוigualchavorir: o diroção donoera

ticas

JADE TAO E

DOS MELBROS ,Considoran-so nmombros do Kibutz Hac>sharã Ein Dorot, todos aquo-

1085% shoiloni intogralucato Drsonehidas forn” a=rovados po
la Hanaga Arizit, divididos nas soguintos catogozins :

a) Oroiach
bd) Mitztaroif
0) Moamad
d)

Chavoxr

visitanto)
agregado)
(candidato a chavor)

-

-

$ - Unico - Qualquor monbro dossas catogorias sónonto podorá ingrossar na hachshara on porfoitas condiçõos do saúdo ו
,
dontario).
Arta 6 -

É considorado Oroiach todo aquêlo não portenconto 40 movimonto

dontro dos liritos do idado da-chovrá da hachsharãs.

$ + Unico - Podorá o Oroiach passar a catogoria do Moamad sônonto o
,
a aprrivagao da 285028 Klalit do Kibutz o da Honaga Artzite

Arte 7 -

É considerado Mitztaroif todo aquólo quo:

a) não portenco ao

movimento,tendo entro 16 a 18 anos ou aciria do limito da chovrá
da Haohsh=Rá 5 b) do movimento acima de 16 anos, o que seja apro
vado p9r motivos ospecificoso.

$ - Único - Podora o Mitztaroif passar a catogoria do Moamad sônonto

:
Art. 8 -

com a áprovacao da ¿sscfa Klalit do Libutz e da Hanagã 1%

É considorado Moarad todo aquelo quo, pertondendo a um garin do
snif do movimento, tonha ingrossado na hachshará, o durante un -

pordodo minimo de 20 8

Art. 9 -

É considorado chavor todo roanad aprovado como tal pola Assofá
Klalit do Kibutz, modianto proposta da Naskirute
CAPITULO

det

DOS DIREITOS E DEVERES ,drts 10

O

São 0 des papas do kibutzs

:  (םcumprir os prosontos ostatutos o os

do 6;b) acatar as instrugcos dos orgãos dirigontos do
Xibutz; e) vomitar os trabalhos que lho eorpotonse
São diroitos do chavor:

a) participar na

Maskirut o nás Vaadot.

b) participar nas assofot klaliot, com diroito a voto: c) olo =
gor o sor oleito delegado aos congrossos do movinmonto.

É diroito do moamad, mitztaroif o orbíaék participar cono voz nas assofot klaliot, som diroito a votos

0 2 1.9 20. ל

DOS ORGÃOS DIRIGENTES ,brt. 13 - A assefã klalit 6 a instância náxima do Kibntz.

do 6s "hbhavotin" com direito a voz
reito a votos

Arty 14 - Roune-so a assofé klalit:

nola varticipan

.... o os restantes son di
e

a) ORDINARIAMENTE ,- sada trós môsos, para oloição da

maskirut, ou quando eonvosada po
la'naskirut por motivos do roti-

nas

b) EXTRAORDINARIALENTE ,- cuando a pedido do ur sha -

vor sendo o sou motivo acoi

to pola maskirut coro pro =
monto; quando convodada pela

naskirut por motivos imporativos, ou a podido da meta
do dos chavorim mais um,

41%. 15 -

1 conpotôncia da 288098 Klalit.-

a) Elogó» a:meskirut o olaborar-lho as dirotivas do =
tretelto.

b) Aprovar os planos do trabalho o a planificação oco
nonica.
a) Informar-so sôbre os divorsos sotoros do trabalho w

d) Discutir o aprovar os rolatórios da laskirut.
0) Indicar ds nonmos de chavorin para alió.
£) Aprovar'o rorobinmonto o a passagor do entogoria dos
mombros

g) Estebelocor o rogimonto intorno»
h) Elogor os delogados aos congrossos do movimonto»

i) Docidir o sorvir de orgão apolativos
5) Excluir un morbro, ou afaste-lo on caso do indici plina ou dosvio do principio.

Competo a maskirut oxccutar o sonstanto da alínca "3"

com próvia consulta .a Hanaga Artzit, após tor-so dis
cutido o caso om duas assofot klaliot consocutivas, —
com a presonga de polo monos dois terços dos shaverinm
num prazo do 48 horas, úne da outra, atravóz da vota-

ção por maioria simplose Podora o morbro apelar a Hana

gê hrtzit om última instância.

8 - 119- 880 considorados casos dô indisciplina-

.-

a)- nogar-so a cunprir as rosoluçõos das asso —
fot klalioto
1

b)- nogar-so a cumprir o arte 24, $ único o arte
25 $ sogundo,dos prosonto ostatutos.

0(- atuar contra a ocononia do Kibutze
d)- atentar contra a chovrãs
0)- incidir nos casos do indiniplina provistos =
nas alínoas, &, ) 3,0 dido artigo 12, ca —
pítulo IV dos-ostatútos-do movimentos,
arte 16 -

Arte 17 -

O ergão exccutivo do Kibutz ô a caskirut oloita cada trôs -

ב

e

Cónpoto A laskirut;
a)- Cumprir o fazor cumprir os presontos ostatu=
tos o os do movimontoo

b)- Cunmprir o fazor rospoitar as 80018508 488 28sofot Klaliot do kibutz; da Hamhagá hrtzit o dos
conprosmos do ncvirontos

c)- Inforrsr a ¿ssofá Klalit a rospoito do trabalho c das divorsas atividados do 1Cibutz, o dola ro

color iustri

d)- Orientar as'divorsas atividades no campo 80-

cial e cultural.
9)- Determinar a convocação das Assefot Klaliot
O preparar sua orden do dia.
7 Dotorninar as saídas dos ¡membros e a

das licenças.

5 Determinar os dias de

1
época

trabalho, nesno quando

m dias de foriados, com postorior ratificaçao
68 288018 4.

h)- Escolher as Vandot para auxilia-la e aconse1h a-la

no

trabalho.

i)-'Sorvir de órgão apelativo os prinoira instân
cias

7 Representar o Kibutz.

k)- Properar os xoletórios para os congressos e
as instáncias superiores
a

.

E

.

Pa

CS

E

22%. 18 - à iaskirut funcionara sob o cxitório dr responsabilidado colotiva,

sondo suas rosolugOos toundes por meioria simples de votos

árte 19 - A Naskirut 6 016358 por votação

gos, sondo os votos contndos ;
oloitos assuromn sous cargis,
do

2

6 0 Art. 25, Y 112 do Cap» Y

i

10001

neorc

ia

or:

cada un 008 082-

כו%801 8 ehrvorin
o árto 244 9 unicos

1

22%. 20 - 4 linskirut do Kibutz ô eonsti
 הdos soguintos chavorin: as
kir Pnin, Maskir Chutz, Morak
moshok, Guizbar,o Chavor Haל
a) 81א18 בהבמק ע- quo coordona a =
812180 פה8
da mosma q ga ¿aso
Aia
mantor: 0. 0ע-

dom os fichários.

b) Mnskir Chutz - quo ro»rosonta 0
butz oxtori2rionte o
mentón: rolag30s em 2s instíncias sionis»
tas compotontos, A Orgnnizag”> Bionista
Unificada, > Verd Loran Háchsharot o assi

na tôda ₪0.

:01ע2088 80280201 -  סגוף.218214108

trabalh>

e

₪

a ceconoria

do Kibutz, crionta o Sadran Havodá no
cusprironto do plano,

E

8108101, 0 הסע8811 8

dir

לת ו

Guizbar - quo O 5 90 sponsavol pola caixa do Kibutzs
Chavor Havand +» quo auxilis os chavorix da raskirut nos

travalh:s nocossarios.,

8

.

Chavor Haki but
Laskirút,
,

4

.

:

 ף911 - 0 Sadran 1887000 כפם
argo olotivo; 6 12010865 polo lloras
kgz Hameshok, aprovado pola iiaskirut o ratificado»
pola ússo

Aa
fé Klnlit. assistirá as rounidos da
laskirut n critório dos

tas
1

-

,

me

¿

.

ES

io

.

42%. 21 - Funcionrao corno orgaos consultivos junto a caskirut, q Vaadat
Hanmoshok o a Vandat Hetardute
.
a) à Vandat Hanoshok ô constituida polos roprosontrntos dos

,

nto dos sorvigos (shoirutáz), 0 Sadran

Hnavoda 0 0 020802 11 E finalideodo da Ves60120

no Korakoz Ha:oshok a situação dos annfir: 0 propor os planos

para 0 dosonvolvironta do

b) à Vaadot Hoterbut 6 consituila, por dotorinag3> a linskirut, o sua finnlidado 0 propor planos vrrr as ntividados
culturáis.

.

ּ פúnico - à Maskirut coro tal 6 rosponsévol
but.

¿olas atividados do tar

árte 22 - O Kibutz Hachshará Ein Dorot 8 ura unidado administrativa 56

nona, dopondondo suas 2080100608, 8238

aprovação da ¿ssofá rla

Lit:
é
3
a) da Hanhaga srtzit'- nos ¿ontos roforontos aos Capitulos

1, II, IV, V (art. 18 0 soguintos), VI dos ostatutos do

movimento; na oriontagao poranto o Vasd Loman Hachsharote
b) da Guizbarut artzit - quanto aos planos financciros do
grando vulto ou de alernco longinguo, quo atinjam a ostru
tura do Xibutz.
do Vand Loan Hachsharo
0000010008 8668 0
disposição do patrimônios.

CAPÍTULO V
2500
25 - Todos os monbros do Kibutz trabalham á baso da discipplina do
trabalho coletivo. Cada ur: participa cor o maximo de suas possi
bilidados físicas o espirituais e sob a base da responsabilidado propria o coletiva nº trabalho o ne produção.
$ único - á finalidedo da Hachshará obriga a una planificação próvia
de trabaho, afin de introduzir os chavorinm om trabalhos
adaptados As suas possibilidados e poruitir a profissiona
lisação nos diversos reias de trabalho.
24 - O trabalho no Xibutz o rogalamontado da soguinto forma:
a) Naquolos raros quo so oxigo do ronbro trebalhos ax horários fora d> comun ou er: cor
ções 082001818, 0  סטף8
006 98  סמפסםdo participar ativamcnto ne vida e ronlizagõos do Kibutz, dove c mosrio sor  הpassado um
mos, Ou oxorcor o cargo cada mês altorna dariento.
à-ascrlação do trebalho 6 feita atondondo ás nocossidades
de clanificação, da profissionslizagzo do ehaaver e as no
cessidados mais prerientes, atravoz das indicaçõos diárias
ou para poriodo fixo polo sidur nvoda.
Todo aquele quo aostivor doscontonto com a indienção do
sidur, podera dirigir-so ao liorakoz Harieshek ou ag Naskir
papa conformo a naturoza do trabalho,'so, a oritório dos
¿ houvor teripo, para discutir o caso, Caso e:ontrário, avós roalisaado o trabalho, podo dirigir- so om priroira
instância à Maskirut o ou últira à 88042 8lit” ordinãde”
,
ria, quando o sou caso é incluso na ordem do dia,
29

/

% único - Aquolo quo for indicado para um certo

:

2

trabalho,

quando ra

11110880 pola 68 11811%, o náo tomando conhocinmonto —
delo, apos sor sou es aan estudado pola Naskirut
e trazido a outra Assefa, podo sor obrigado a assuni-l
o,
a baso da disciplina do trabalho, o sob pena de
cxelusao.

42%. 25 =» à atividade da diriggôncia er qualquor cargo
social ou cultural
no Kibutz 6 urna obrigação do cada um, bor: econo 6 priv
tódas as

resoluçõos nosto sontido, aprovadas pola Assofá 21811% respoçtivas

y 12 - Todo trabalho quo oxigo afastanonto do Kitutz não devo ultra
passar do trôs mosose Na 200148 088 8 8 8

lit, podora aumontar o rasos

Ala

o

um Kánus Artei do Ichud

Ra alutzí detomína a ratificação das seguintes resoluções da 18 Montaé coraioch
o no referonto no shituf:

Considerandos

a) que o shituf é o organismo que roune os militontas de
movi
mento.

b) que esta militância [hs vezes os inpedo do se de
dicar ao
suprimento de su
as necossidades finsncolras.

0

0) que este foto determina  המאsituação irreguler na
vida das
Comunas do múvinosto.

111 Zinus Artei do lehud Hantar 2800010421
estabolocs ques
a) o snif podo assalariar 9 chavor do phitufo.

b) o salario será pago ra baso do saljeiosÁnimo para o mb
li>
tanto integral e de
do meio dias

meio salsrio

pare o milifanto

$ - 112 - O chaver eleito para um determinado cargo, não o assu=
mindo ou demitindo-se contra a resolução da Assofã ra

lit, incorre na mesma penalidade do artigo 24, $ único,
destos estatutos.

12%. 26 -

4 duração do trabalho o rogulamente da seguinte formas
a) o dia de trabalho comum não deve ultrapassar a 9 ho
ras o nao dovo se reduzir a monos de oito horas
b) todo'chavor dovo gozer de um dia do doscango por.so

manas O dia convoncionado é o sabado; Nósto dia sus

pondo-se todogtrabalho, oxcluido os mais nocossaários
o os de rodizios própios 60 4

$ - Único - Os que trábalharem no sábado rocoborño o doscango om
outro dias

e) devo-so ovitar o acumulo do dias do descango (sábados). Sómonte om casos ospociais, com a aprovação =

da Maskirut, sora isto pormitido, mas nunca por mais
840 6085 508889

d) Não podo a maskirut aumentar as horas do trabalho

Arte 27 -

ou
ou
ou
88

resolver trabalhar om dias declarados sábados —
dias feriados, senão for em 600088 6 colheitas,
necessidades proonontos, - sem brevo aprovação 888018 4

São considorados raros ( anafir) todos aquôlos do produção real

0 rondivol; os domais trabalhos são considerados soxviços (shoi

rutin), colotivos.

CAPITULO VE
DA ECONOLTA E DO PATRIMONIO

O Kibutz Hachshará "Ein Dorot" é una unidado autonoma, finan ccira, adninistrativaj

a) basoia-so a oconomia do Kibutz na produção dos di-

versos ramos do trabalho o Avodat Chutz, na cota -

"por capita" do Vaad Loman Hachsharot.,
b) o plano aznãl do dosonvolvimcxto do kitutz, sorê lo
vedo a aprociação das instâncias conpotontos, 8208.-

aprovado pola assofê klalit do kibutz o pola Hanhagé

Artzit.

Considora-se patrimônio do Iibutz: as viaturas, construgdos, ná

quinas, animais o utensilios adquiridos ou construidos após o >

início das atividados no 10081, podondo so dispor dôles'após
consulta o aprvação da Assofa Klalit o da Hanaká Artzit,

-

9 - Único - Em casos do bons móvois ouimóvois, quo: não atinjam
dirotamonto a economia do Kibutz, a compra do ali
+

Art. 30 -

montos ou utonsilios nocossários, sáo a maskirut o
a assofa klalit competontos para rosolvor,

O kibutz sômonte podorá contrair dividas, sem autorização ox -

prossa da Guisbarut Artiit quando possuir cobortúra orçanentaria, corta, sabida o aprovada pula Assofa Klalit,

Arte 31 -

Somonto nodianto Assofá 118151 podorê o kibutz assunir a rospon-

sabilidado na quitação do compromissos finacoiros oxtornos a
0 polos sous moúbros, individualmento ou em garinoi hasnit,
antos do sou ingrosso,

0 2 2  ע20 >

àS RELAÇÕES COLETIVAS
à- Do Chavor

22%. 32 -

O Kibutz atendo o chavor on tódas as suas nocosáidados, dosdo 8

sua ontrada ató a sua alió quanto a alinontação, habitação, vostuério, nocossidados e o do higiono física, sob baso
do igualdado kibutziana o no dircito do chaver do rocobor sogún
do suas ncecossidados nos limitos das possibilidados colotivas. a)- o nachsan do kibutz ô constituido polos 020207818 %2821008polos chavorim dos  במrospootivos o 4028158 portonoos -

dos divorsos utenoílios o livros; do oxitonto no kibutz; do
confoccionado ou adquirido na ocasião da hachsharé.
b)- o machsan atondo sob baso do igualdado kibutziane, a tóda nocossilado do chavor no róforonto as 8:88 0% mínimas diarias, dontro das possibilidados colotivas
c)- o tipo do machsan utilizado na hachshará 6 o 'machsen hlofy
siginificendo o colotivismo absoluto dos portonecs do cha עסט
% - Único-con a partidas dos garinir do kibutz'Gstes lovam consigo os
orXovais o domais portoncos trazidos.
Aft, 33 - 0 nôstos príncípios, dovo passar para apropiação colotiva,
todo o qualquor prosento, ou seu valor om dinhoiro, que o chavor
por vontura rocoba duranto 8 072008 6004

$ - Único-Todo o qualquor bon matorial do chavor quo Ósto ainda pôs =
sua, sue oxistóndia dovo sor comunicada, dopendondo da àssofa Klalit o da liaskirat, sua venda o transforôncia do im
portantc para a caixa colotiva, oxcluido-so aposas inportán
cias de vulto, dotes
s,horança Ssinóvois, 0%0 0 caso, de
o emprógo devo sor foito do comun acordo con o Kibutz para
ondo se dirija, o sou garin, a após eonsulta a Hanagá brizito
txt. 34 - Nos casos do abandono do Eibutz fica a critório da Maskirut dotoer=
ninar os pertoncos quo o chavor lova consigo.

3 -  סת100808 0 2
beto 99 = À critório da naskirut sorá enquadrado a Moamad ou Al sraroif den
tro dos artigos c parégrafos procodontos desta capítulo,
0 - Do Orociach
art. 36 - 4 Hachshará so rosponsabilisa em satisfazor ao Orciach nas so-

guintos nccossidados:

,

a) Manutenção e moradia, no mesmo nivel de vida do Chaver.

b)Fornecimento de roupas de trabalho.

c)Tratamento de qualquer caso de saúdo surgido durante sua estadia no kibutz, e somente por estes casos.

Os pertonces do Oreiách nio serdo coletivisados; sou dinheiro fi
cará em poder da Maskirut, não podendo o Oreiach fazer uso dele;
suas roupas o demais objetos sorão por ole usados, segundo o cri

tório da Maskirut.

Único

-

4

D

Arte 38
Arto

39

,

.

Em casos de saidas do Kibutz, o Oreiach levara consigo
todos os seus pertences, o somento estes.
-

Gerais

Todo aquele que ostiver em trabalhos do kibutz ou em shlichut os
ta incluido nos mesmos principios, devemdo-os observar rigorosa”
mentos
O Kibutz, sogundo suas possibilidados, custoara as viagons de li
conças bom como estipulara a quota minima diaria para os gastos naquelas ocasioes».

6 22 1  שיד02

=

DAS

CULTURAIS

ATIVIDADES

VEII

0 Kibutz atende às necossidades culturais divorsas do coletivo o
do individuo.
a) o Kibutz zolará pola oxistôncia de uma biblioteca 80281, 0 8tendora,'na modida das possibilidados, à loitura de jornais o
rovistase
“
O estudo do ivrit no Kibutz € obrigatório, como o trabalho comume

02 21  טיO
DAS

-

הסדהב

.

₪

e

AX

LICENÇAS

ָ

Sao consideradas saidas:

a) Saidas commns - A critério da Maskirut, para: tratamento rá -

pido de saúdo, papéis, rppresentagáo oficial do kibutz, reu —

niões diversas, saidas עב

b) Saidas regulares - já previstas pelos estatutos, para chofesh
shnati, chofesh aliah e casamentos

.

0

A

0) Saidas oxtraordinárias - de auxílio à família o longos tratamentos»
y
e

d) Schlichuiot.

Tódo o membro tem'o direito á un 2023080 indivisível do 7 8108 -

úteis de chofesh shnati (force vicjan), apos 6 116898 do Hachsharas

_de 15 dias do chofesh
aliah,
om vosperas
de 2.sua-alia; de 10 dias
s
.
no
para o casnuento, iclusive a soluçao de papéis.
2

,

2

y

Não pode haver anúmulo do saidas; devo a Maskirut 00020028 88 -'
mosmas a base de 10% de seus menbros, para as licenças regulares.

9 00100 = Dependendo das nocessidados do kibutz 8 do plano 900nómico, pode a Maskirut, com a aprovagáo da 8 Kla
lit, traúsforir a liconça de 7 dias para 8 ópoca mais
propicias,

Nos casos de justificação anto a Maskirut e sou pronunciamento

Positivo, bem como da ¡Assofa Kladit, pemmitir-so-ão saidas” extra
ordinárias para o auxílio do famílias é longos tratamontos.
9 12 - Estas saidas não doven ultrapassar de trós OSOS, deven do sua ampliação ser ratificado pola Assefá Klalit,

$ 112- Mosmo após ter completado 6  מde hachshará, o se en =

contrando om licença oxtraordiníria, não pode o implica -

do fazer aliah sem tor voltado ao Kibutz o no mínimo tor=
so rointogrado por 45 dias; nos casos de gozar de licença
igual ou suporior E 6 mósos dovorá sor rointegrado, polo
menos duranto 3 mOsos axtos da aliZ,

 ף1119-0858 8 exopcionãis sorão rosolvidos pola Henhagá Artzite
Todo aquóle que transigir nas datas marcadas para sua liconça o
saida som previo podido à Maskirut, sera lovado a justificar-so
poranto os chavorim, incorrendo na pona do tor 88660 0 dos

contado de sou chofosh aliah.

-

a) Do qualquor liconça não sãe contados os dias do viajom
gastoS.

UE”
e
b) En nonhun esnso,o chavor a priori,
podora doscontar do
sou chofosh aliah. Dopondo da Meskirut o sua oriontação
faze-lo assim.

A podido de Hanhagé brtzit ou instáncia superior, o Kibutz conco
dera liconça a ur: ohavor paxn shliehut,
9 Único - 0 prazo da

schlichut, quando atingir B 116808

so-É na noyme para snidas oxtraordinárias.

oncotrar

0 > 7 AO
DA ALIAH

242%. 48 - 08 O prazo regulamentar de hachsherá con próvia
aprovação da
,
Assofá Klalit o postorior rotificagao da Ra/ hrtzit,
sora
roalizada a Aliah dos menbros do garin  מסhachsha
rá,
o
$- 12 - As datgs do aliah sorão aprvadas pelos
kinussim ou moa5200
9- 11795 - 8 ospocificos do alish om dates não provistas,
monto se

darão após aprvedos om primoira instã
incia

Hanaga Artzit.

228. 49 -» Sáo condigóos para a aliah:
0
b
0)
a)
o)
f)

2%

A

Tor no minimo 6 no sas do hachshará;
Tor conhocinontos-básicos do ivrit,
Náo sor considorado indisponsavol ao
movimento.
Estar om boas condições do saúdo.
Não sor considoxado indisponsávol ao
Kibutz,
Sor considorado pola Assofa Klalit como tendo
absor=

vido os valoros básicos do ohovrá, vida colotiv
a
adaptação ao trabalho físico,
'

& Único - As ovontualidados não provistas sorão vistas po
18 Hanhagá Artzit ou conjunto con a Assoféá Klalit do kibutze-

0 222  ט1
DISPOSIÇÕES GERAIS ,frt.

50

-

geo

,

O Kibutz o o moviúento, cm suas nocossidades oconomicas mutuas,
coopcram ontro si.
A

Arte 51 -

Éstos estatutos sorão anoxados eos do +movimento,

Arte 52 -

8 0118808 80280 8 tomporariamonto pola Hanhagã hrtzit o Maskirut do Xibutz, para sororn submotidos a aprovação final nos kinussim oú moatzot mais próximas

conplotandó-

 א0820802 ser modificados sômonto pola Voida do movimontos

Obsprvação.- entodo-so por conhocinonto básico do ivrit (cape X-arté
49,  ס (סconhocimonto ao nívcl do livro Adam Bamolodot,
1%

RELAÇÕES

1

EXT

6 0  מ8 4 6 0  ץ2 4
A nocossidado da concontração das fôrças do tra
balho no sotor interno do mnovimonto, 0 111 9 =
KINUS ARIZI, orionta a Hanagá Artzit no sontido
do não iniciar, por ora, o trabalho sionista do
carator amplo, dontro do ishuve-

L,- Fodoração Juvonil .
1.-

0 AI Kinus Artzi roafirma o intoróssc o ansocio do movimonto na cria
ção de una fodoragá10 juvonil, quo prooncha os objotivos básicos do =
congrogação o orgainização da juvontudo judaica brasilcita, no sentido
do educação da mosma para o Sionismo o o Chalutzianisrio.
Dontro dôsto ansoio, a Fodoração .Juvonil dovo sorvir ao movinonto co
mo un modo oficnz do toprosontação oxterna o como instrumonto do oxo
cugáo do prosolitisno,

a

Á baso dostas promissas, 0 1119 Kinua hrtr-i 101098 90803688 Hanagá urtait, para agir com os soguintos objotivos;

a).- tonar a iniciativa da criação do uma Poioração

Juvonil, na ópoca que para isto julgar nais con

voniontos

%

b).- ostabolocor a anplitudo dosta Fodoração do acdr
do com as circunstancias políticas: oxtorras q...
as possibililados intorxas do novimonto.

0(.- sogundo ostas circunstências, docidir  סו00
8 8

inviabilidado 88 0210080 0 organismos

-

Hashomer  טע4

O III Kinus Artzi, reafirma a posição de luta ideológica e esolarecimon
to ao ishuy com respeito ao Hashomer Hatzair; cuja atuação politica e
posição ideológica têm se mantido inalteradas

Reafirma também a posição tática de não mantas relações com o mesmo 8
não dar-lhe cobertura, através de empreendimentos óomuns , desde que 15to não ropresente o afastamento do movimento em relação aa ishuvs
O III Kinus Artzi deixa A ma skirut de cada snif as medidas táticas A so

rem adotadas em questões de âmbito local, e à Hanhagá hrtzit as de ambi
.
a
to nacional.

SIL

-

Partido Socialista Brasileiro

Tendo em vista que:

a) 2 orientação do movimento perante a vida política bra
sileira foi a de prestigiar a apoiar eleitoralmente o
Partido Socialista Brasileiro,

como ropresentante das

forças socialistas o democráticas no Brasil;
b) as transformações sofridas no seio desto partido e
suas posiçoes políticas tóm suscitado dúvidas sóbro
so continua a representar-ostas forças;
-

O III Kinus Artzi recomenda à Hanhagá artzit a criação de uma comissão para

o estudo do problema. Esta comissão dovera apresontar à Eanhagá hrtzit, até
a data do 5 de setombro, unrolatório o um parocor, quo -lhe pormitirá oriontar os snifim sobro a posição 2 so tomar frento às próximas cloiçõos.

PUZURAS

I

ALIVIDADES

Dirotrizes futuras
Considerando
a) a finalidado oducativa c formativa do movimonto,
no proparo de militantos integrais para as tarofas do movimonto om carator mais imodiato,

kibutz om Isracl;

ce do

b) a necossidado do criação do uma tradição de trabalho, normal;

0) as doficióncias do movimento násto sentido;
5

6%

.

2

A

-

O III Kinus Artzi cstabeloce:
lem

como dirotriz para o movimonto à concontraçã o na atividado educativa, no

sentido amplo, ebrangondo a prolotarizagao
atividados rolacionadas;
.

-

:

:

.

.

ostudo idoológico, 0 8

a roafirmação da dixotriz do prosolitismo como tarofa basic
é
E
:
a O poxrmanonto do movimento, no espirito dos kinussim antorioros.

-

Puturas atividados

para o nosso trabaTomando por base as diretrizes estabelecidas
para O movimento
des
ativida
es
seguint
as
oce
lho, o III Kinus Artzi estabol
para o proximo periodos
1-

Chinucht

A

O

III Kinus Artzi resolvo!

que o trabalho educativo no.
oriar um forto aparelho que ativise o fortifi
movimonto, a Machleket Hachinuch v Itonuta
i hachinuch dos snifim
que esta machalaka seja constituida polos chaverc
O contralizador dosig
ser
devendo
Artzit,
Hanhaga
da
o o chaver hachinuch
.
nado pelo Kinus.

i
que ola seja o orgão de orientação, planificação, coordenação o contral

ção do material מ6zagao permanonto'da atividado odúcativa o de clabora

cossária à mesmas

peguishot anuque para melhor desenvolver seu trabalho, se promova duas
ais, nos mesos do julho e fevereiros

, em
lovar a cfeito à sistomatização das camadas educativas do movimento
ambito nacional.

zação chalut
que as maskiruiot dos snifim aproveitom a epoca da sistemati
e efe
shchavot
das
situação
da
completo
nto
levantame
um
fazer
para
ziana
RA,
:
:
+
"
tuar as discussões dos problemas relacionados com a sus sistematizaçãos
Sd
:
x
s
.
e
recomendar a oxtensão do proselitismo as shichavot menores, para eliminar
a desproporção existente entre estas o as ו
recomendar que se dedique especial atonção ao prosclitismo de bonim, pela
.

e

+
:
.
2
.
to ro
importancia desta shichvá no movimento o polo scu numero rolativamen

duzido+

mensal para planificação do= trabalho
instituir o Iom lun (dia de ostudos)
4
:
.
4
:
de chuguim o madrichim para a
oducativo o proparaçao
:
A
.

sua execução,

assim

oomo para a revisao do trabalho do mes antorior e sous rosultados.
gue o lom lun sirva de local do 8180098008 0 temas e problemas oducati-*
vos, com a finalidade do aprofundar o pensamento neste sotor de trabalho»
₪

:
quo sua roalizeção so de, sompro na 32 somana do 086885
um
que os programas dofinitivos'scjam contralizados em São “Paulo, com
responsavol por cada shichvao
idos
8 criação nos snifim de grupos do estudos para dirigontes, ostabolec
polas respoctivas maskiruiota
A

a

-

a

.

Bs

minima do duas artzaot'idnologicas monsais,
rocomendar 8 roalização
.
4
E
os
tomas atendam ás suas nocessidados espocifinss,

cujos

recomenda a intonsificação do óstudo pessoal, como forma do aprofundamen
to o ospocializagao idoologicas

estabolocor os soguintos marcos fixos do roalização de machanot:

o maghshimim o local
mos do julho - machano avoda tontral para maapilim
Para as shichavot monoros,
-

môs do janciro-fevoroiro - machanot contrais para bonim o para maapilim-

maghshimim, ce locais para as shichavot monorcs.

rocomonda yue se torno obrigátorio now snifim o ostudo do ivrit para todos os chavorim do movimento.

.

Page

17

azul marinho o camisa a=
que o uniformo do movimento soja saia ou calça
ו
os snifim'e soja rogularizado O
quo sc termino y a sua confecção om todos
2
seu uso, ospecialmento nas aprosontaçoos extornas
,

:

atraves da fiimpulso ao trabalho educativo futuro,
4
:
quo, para dar maior
.
2
:
:
”
.e
|
poriodo, seja
adquiridas no trabalho E do proximo
:
xação das exporioncias
,
2
,
1
roalização
convocado o 1 Kinus'Chinuchu no mos do fevereiro, por epoca da
da II Moatzá Artzit.

Z-

Itonut:
O

111

Kinus Artzi resolvos

da do chinuchy coque o trabalho da machlaká do itaonut estoja ligado ao

mo complomentagao a ostas

ção co
a constituição de machlakot haitonut nos snifim, para a planifica
ligadas 4 mach
riontagao das publicações 100818 o do todas aa atividados
,
lakã de itonut dos snifime
o pedo
chuguim
dos
antos
reprosont
por
da
constitui
soja
que a machalaka
ohavor haitonut da maskirut, o centralizada por estos

os snifim edi=
rocomendar que, sob a orientação das machalskot haitonut,
tom bimensalmente itonim de shchavot menorose

maio
rocomendar aos snifim a publicação do itonim das kvutzot de shchavot
ros, por elas elaborados.

dos snifim o a machaestabelecer a ligação ontre as  בmachalakot do itonut
E
z
:
s,
laká de itonut da Hanhago Artzit, atravos do envio do todas as publicaçoe
planos, sugestoos, etc.
instituir as soguintos publicações pormanontes da Machlakot Hachinuch

v Itonut da Hanhaga Artzit:
tod
1- Lamadrich - publicação educativa para madrichim, contendo material
rico e pratico, para'ajuda-los no seu trabalho de hadracha. A sor pu
0

blicado cada 45 dias.

2- Publicag3o ideologica trimonsal, para estudo por'*parte de chaverim do
movimento e complementação do programa educativos
3- Loket lédiot - informativo para o movimento, a ser publicado cada 3
semanas.
4- Vanguarda Juvonil - orgão contral do movimento, de divulgação para o
ishuv e internas,

designar os chaverim haitonut das maskiruiot dos shifim como responsaveis
pelas questõos da Vanguarda Juvenil cm seus snifimo
z

2

,

estabelecer o prego de cinco cruzciros para o numoro avulso da rovista,
rovertendo a renda para as atividados do chinuch e itonut dos snifima

pelos snifim:
fixar as soguintos quotas do anuncios, a serem preenchidos
Sao Paulo
- Cr:$ 0
Rio do Janoiro- Criô 8:750,00
Powto Alogro - 04 - 0
BeHorizonte
- 08.4%.0
Curitiba
Rocifo

Total:

-

-

02.8% 0

02% 0

029 0

Maskirut o Sgan Maskirut:
O

[II

Kinus Axtzi:

rosolve!
É

E
ratificar a resolução da 13 Moatza Artzit, que detormina a formaçao
de no :

oretarias administrativas permanontos que centralizom e auxiliem o funcio-

namento organizacional dos snifim,

,

2

que a Hanhagá Artzit deverá convocar e proparar a 11 Moatza Artzit, para à
pos a machaneo central da maapilim-maghshimims

constituir o enviar um grupo de madrichim ao proximo curso do Machons
:

:

:

ף

,

:

que as maskiruiot dos snifim aprovcitom 8 60008 8 planificaçao chalutzia-

na e sistomatização educativa para roalizar as discussões em torno da cons
tituiçao do grupo.

estabelecer a data da formação do grupo cm 30 do outubro, devendo as pró=

postas serem recobidas pela Hanhaga Artzit, ate no maximo 15 de outubro.
.

.

,

4
2
1
so passe ao sou proparo tocniquo, imodiatamonto após a'sua constituição,

00, 1800108160 o de ivrit,

4-

Kranot:
O

III

Kinus Artzi

rosolves

rocomonda aos snifim o incremento do trabalho om prol do 4
que o KKL se torno um instrumento educativó, devendo a machlakot hachinuch
vehitonut orientar os snifim neste sentido,

criar o 10M HATNUÁ LEMAN HAKXL, por ocasiño do encontro das machanot cen=
trais de bonim e maapilim-maghshimim.

ratificar as resoluções da 18 Moatzá Artzit, no sentido de intensificar a
venda de shekalim, em conjunto com o Poalei Sion Hitachduto.

5=

Finanças:
O

a=

III

Kinus Artzi rerol7os

:

ratificar as soguintos resoluções da finanças da 12 Moatza 22%21% e orien-

tar a Hanhage Artzit, no sontido de que esta oxija sou cumprimento integral,

Orçamentos

a 12 Moatzã Artzit resolvos

1
É
+
:
a- que a guisbarut de cada snif
tera 2 crçamentos* um minimalista o ou

tro normal.

b- que Os orçamontos fixados pola comissão financeira serão somos=
trais,

e- quo o orgemento emcedente tem suas saidas divididas nos seguintes
topicos:
1- dividas extornas
.
2- dobitos em atraso com a Hanhagá Artzit,
3- gastos internos

d- a distribuigao das saidas do orçamento oxcoden
te, serão foitas da
seguinte maneiras

5

“

Pag»

19

dóbito
1- havendo saldamonto de dívida a oxecutar o
a pagar para a Hanhagá Artzits
1- 40% no mínimo

2- 20% no minimo

3- 6%

4

2- no caso-do haver apenas saldamonto do divida 8 é
xocutar:
E

1- 50% no minimo

3- 50%

3” no caso de hayer somont o dóbigo em atrazo a pagar
para a Hanhagá Ártzit:
2- 40% no minimo

3- 60%

que os saldos de cada orgamonto podem sor transferidos na respoctiva caixa para o mos seguinto. No fim do semestre, 0 saldo,
no caso de oxistir, doworá estar na intpgra, nesta caixa.
Observações:

1-

Os orçamentos serão conduzidos por um livro
caixa auxiliar, e um razão, é serão assinados,
no fim de cada mês, pelo responsavel da comis *
são financeira, pelo guisbar e maskir do snif.
Os livros deverão ser aprovados pela maskirut
de cada snif; até o mais tardar, no dia 5 do
mês

seguintes

Não se admitem movimentações, sendo as ordens
de pagaménto sómente expedidas com dinheiro
em caixas
Todo dinheiro em caixa, dos orçamentos, fica
em poder de um so chaver, que so efetuara o
pagamento, a base de ordem datada e assinada
pelo responsavel da comissão financeira.
Orçaménto A dos snifim, aprovado pela L& Moatzã Artzit do movi
mento»
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Entradas:

22

a- Mensalidades (60%)

b- Amigos do Ichud

Saidas:

a- Aluguel

b- Manutenção da sede
c- Secretaria administrativa
d- Machlakot

anistiar as dívidas dos snifim para com a Guisbarut Artzit, com exceção
das

quotas em atrazo e

Outubro,

que deverão ser pagas ate, no maximo,

o dia 30 de

que os taksivim das instituições recebidas pela Hanhagá Artzit, serão des
tinados tão logo sejam saldadas todas as  הרופAfvidas,
ET
1- aos

snifim,

de

acordo com suas necessidades,

a oxida

de

Guisbarut

4
1
2- para'o fundo de reserva da Hanhaga Artzit, na proporção de 20% no mi-

nimo

que os lucros da shlichut chalutziana serão divididos na seguinte propor

çãos

snif em questão - 45%
garin alia
- 45%

Henhaga Artzit
>

- %

recomendar que a Hanhaga Artzit envide cr mamimos asfanons no sentido de:
manter o trabalho conjunto com as Vaadot Hanvar do Poalei Sion Hitachdut .

.
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recomendar aos snifim que estes constituam Gomitós de Amigos do movimento, que colaborem conosco em nossas atividades de oarater geral e financeirass

estabelecer os seguintes orçamentos 4, para os snifim:

Snif ה
Sao Paulo
ה
ד
Entradas:
Mensalidades

Amigos tnua

Saidas:
2:900,00

Secretaria
Sede e telefe
Machlakot

0

5.900,00
Saldo

-

“500,00

34800 ,00
1.000,00
5.300,00

Cr.$ 600,00

Snif Rio de Janeiro
Entradas:

Mensalidades
Amigos Tnua

4

Saídass

1:398,00
0

+0

Sede
o
Manutençao
Machlakot

“500,00
2:300,00
2,000,00
4.800,00

Bnif Porto Alegre

Entradas:
Mensalidades

Amigos tnuá

Saidas:
10

1.500,00

3.300,00

Aluguel
Manutenção
Secretaria
Machlakot

1.000,00
500,00
“500,00
1,200,00
3.200,00

Cre$ 100,00
Snif Curitiba
Entradas:

Mensalidades
Amigos Tnué

Saidas;

980,00

. 800,00

1.760,00

Aluguel

Manutenção

Telefone
Secretaria
Maohlakot

Cro$ 260,00
Snif Belo Horizonto

Entradas:
Mensalidades
Amigos tnua
Unificada

9%
75,00
745,00
100,00

Machktako!L
Secretaria

920 ,00
Saldo - Cr.f 520,00

300,00

400,00
800,00
1.500,00

,
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aprovar o seguinte orçamento para a Hanhagá Artzit:

Entradas:

\

Taksiv Sochnut
Quotas
Mass chaver

Sáidas:

150:000,00
147 0
23,000,00

Secretaria
Shlichut
Alugúois

7

1

Ativ. centrais

ו

Imprevistos

45+000,00
120:000,00
2 00
50:000,00

00,000,05
05
35.000,00
320 000,00

estabelecer as seguintes quotas dos snifim para a Hanhagã Artzits

São Paulo

-

Recife

-

Rio de Janeiro
Porto Alegre
Curitiba
Belo Horizonte

60.000,00

-

0
27.000,00
20.000,00
5.000,00

0

147.000,00
fixar as

30-10

seguintes datas para O pagamento das mesmas?

30-12

si

30- 4
30- 6

dá
2

35%

-

30%

4

10%
25%

E
=

snif São Paulo

25%

"

"

"

35%

“
”

”
"

4
"

5%
40%

ELEIÇÕES
O 111 Kinus hrtzi, estabelece o seguinto plano de shlichut, para o perio
60
'

São Paulo:

Ervin Sommol - do 10-8 a 15-2

Nachman Falbol- -do 10-8 a 3%-1

- do 10-8 ₪ 2
Josó Etrog
Dayid Fainguolornt - 60 27-9 8 2

Rio do Janeiro:

Markin Tuder

João Druckor

Adolfo Shoinfeld
Bonjamim Roâeman

Porto Alogro:
Curitiba:

David Fainguetornt
Bonriquo Sazan
VWaldomar Kutnor

Mauricio Nhuch

Obs,:
O

1I1

do 10-8 a 15-2

-«

do 10-8 a 15-2
do 10-8 a 15-2

do 10-8 a 15-2

-

>
-

do 8-8 a 23=9
do 18-9 a 15-2

Luiz Wainor » do 15-8 a 15-2

Bolo Horizonto:
Rocifo:

-

-

-

do 10-38 a 15-11

do 15-8 a 15-2

O Kinus recomonda à Hanhagá Artzit qué osta, ató 15-8,
oncontre mais um sholiach para Rocifo.

Kinus Artzi nomoia o chaver Vittorio Corinaldi para rosponsavol o

contralizador da Vanguaxda Juvenil,

O III Kinus Artzi elogo'a soguinto comissão, oncarregada da confocção
dos programas dofáñmitivos:
Tzofim
+ Paulina Stutman
Solclim - Salomão Sehnaidor
Bonim
- Shulmit Falbel
Maapilim - Buby Beidor
Maghshimim- Nachman Falbol

O 111 Kinus Artzi designa o chaver Nachman Falbol como encarregado da
Machkokot Hachinuch v “Itonut.

O

III

Kinus Artzi ologo como Guisbar Artzit, o chavor David Fainguetornt.

O III Kinus Artzi dosnigna como adidos à Haanhagá hrtzit os chavorim Bonjamim Roizman 0 Henriquo Sazans
O III Kinus Artzi designa o chavox João Druckor como represontanto da
Hanhagá hrtzit no Rio»
O

III

Kinus Artzi dosigna a soguinto maskirut pcilãás

Ervin Sommol

Joso Etrog
Nachman Falbol
David Fainguclornt
Joso Leño Kerabtchovsky
Honrique Sazan
O

III

Kinus Artzi olego a soguinto Hanhagé Artzit:
Maskir
Sgan Maskir
Chinuch

Ervin Sommol
Markin Tudor
Nachman Falbol

Itonut
Kranot
Chaver Hakibutz

David Fainguclernt
Adolfo Shoinfeld
1080 0 Larabtchovsky

Chalutziut

João Druckor
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III

Kinus Artzi ologo a soguinto Moatzá Artzit;

Sáo Paulo:

Buby Boidor
Edith Friosol
losho Rapaport
Salomão Schnaidor

Rio do Janeiro:

Ozor Bogol
Jonas Fainguolornt

Porto alegro?

Jaimo Zimorman
Oscar Zimorman
Jacob Bernardh

Curitiba+

Bornardo Vaintroib

Bolo Horizonto:

Nolson Shor

Rocifo:

Jaimo Averbach

Kibutz H. Ein Dorot:

Manuol Banvol,

%->-

O

>

o

10-

Kibutz Hachshará
"Ein Dorót"

julho de

1954,

