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de MOATZA תלך

Realizada no Beit Hamadrich
al shem Berl Katzenelson,

1 6 2 de março de 1954,

ICHUD  HANORR HACHALUTZI

Hanhagá Artzit 
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2- ' 0

1-

a - quo as goxrações formadas no movimonto não devem

sor divididas; c a discussao sobro cnativot.
. ו . , », .

b - quo o 62 garim se dirigira pora Bror-Chail;

c - que os chavorim, normelmonteo pertoncontos no 52

o 62 garim, tivoram impodida sua ontrada om

2 Harschshara devido a necessidade do sou tra-

balho no movimonto;

r רח.

A 1% Moatza Artzit rosolve :

à ampliação do 62 garin1-

2 - Que os shoilonim reiativos a cessa ampliagño E
devorao sor enviados por parto dos snifim ato

o dia 30 do Abril.

2 - Aliá do 52 garim e shlichut Chalutzimma.
a - À 1º Moatzá Artiit docido que a nliá do 52

garim Harschara sorí dia 14 do Junho, no na-

vio "Provence!!.

b - Shlichut chalutzianze
1 - A 12 Moatza Artzit rosolve que a sehli-

chut Chalutziana nos snifim soja rcalisa

-65 60 12/5 30/5.
2 - A 12 Montzá% propos quo no praso |

do 30 dias a partir do termino da Moatza

a Hanagn 22%21% 0 o Kibutz Harchara Ein

Dorot fixcm os dotalhos da shlZchut Cha-

lutziana dontro do conccito proposto po-

lo 11 Kinus Artzit.

p - HACHSHARA 0 :

1 - À 18 Moatza Artzit rosolvo

do 3 chavorim pera olaboray um projeto do ostr.tutos

do K. H. Ein Dorot, 0 qual,dopois do estudado pola

H הז
0. a ה

22ע%21%), dovora sor proposto £ aprovação do

sxóxino XKinuse

quo se formo uma comissão

.

Ace  
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2)

Artzit aprova a seguinte regulamentação internas

ção da uanagar Ártgit :
Éé Artzit aprova por duas vezes os sheilonim
verim ; 2 prineira vez por osasião da entrada em

md:., por ocasião da aliás
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0egori a sereu aprovades pela Hanagá para ingresso

Hacasharás

 

 
MUAMAD (candiluco 2 chaver): todo chaver do movimento
cu sido regularmente aprovada pela

  

ittve): todo chaver não pertencente ao

lentio dos limites da idade da chevr” da

VITZTARTIF (e: srevedo): todo chaver: 4 - não perten-

en de lc 2 18 anos (dezesseis a
dezoito amos, 01 acime dc limite da idade da chevrá
da, hachearé.

 

3 - do movimen=

to , ecim de J6 (dezesseis) anos, e que sejam apro-
veados por motivos especificos.

Observações: 1 - poderá c OREIACH (visitante) e o
E C . NTEZIAREIF (agregado) serem trans-

feridos pare MUAHAD (candidato) com
a aprovação do Kibutz e da Hanagá
Lartzit, \

n MUAMD passará a ser CHAVER com a
apsoveção unica da Assefá Klalit da
ue chstará

  

ו
א )

tezorias e serem aprovedas pela Henagá , pera Aliê,

CHAVEL - que segundo o Takanon de Bror Chail será seu

chover auvomáticámente,

MITZTAREIF — que sexá candidato a chaver em Bror Chail

6 - 208 comprorissos Financeiros

de — Sômente nor resolução da Peguishá do Garin Hachshará,

ratificada pela Iimegah Artzit ou por resolução do |

própio kibitz hacushéra poderão ser assumidos compro-

missos finsnceiros externos de candidatos a chaverim

  



- -Ou chaverim da hachégberí,

2 - Não poderão os snifim se comprometerem a pagamentos de qua-
isquer contas de chaverim, se êstes tiverem que ser efetua-
dos, após a entrada em hachsharã do chavers.

3 - Visitantes - Não serão coletivizados os pertences de visi-
tantes, em hachshará, Seu dinheiro ficará em poder da maz-
kirut do K.H. e dêle o visitante não poderá fazer uso,
Roupas e demais objetos serão usados pelo visitante, segun-
do o criterio da mazkirut do Kibutz Hachshará, Em caso de
saida do visitante da hachshar&, levará êste consigo todos
os seus pertences, e somente êstes. Deve o Kibutz Hachshará
fornecer ao visitante nivel de vida igual ao dos chaverim

da Hachshará, deve fornecer-lhe roupas de trabalho,
4 entrada em hachshará do visitante se dará nas mesmas con-
810058 que qualquer chaver do garim, A Hachshará & respon-
satel pelo tratamento de qualquer caso de saúde surgido
durante o periodo de hachsharã do visitante e sômente por

Estes Casos. ;

3 - Aliá de peis 3
a - Fica estabelecido que a aliá de pais de chaverim não se

dará antes da êpoca em que o garin chegar ao seu lugar
de hitiashvut, a não ser em casos especificos, com a

aprovação da Hanagá hrbzit,

b — Antes da aliá dos pais, se verificar, deverá ser recebi-
da confirmação, por parte do meshek ao qual se destina,

O - CHEVRAT NOÁR
Y)

Moatzá Artzit resolve a formação de uma Chevrat Noarך-412
a realisar-se até o dia 7 de Abril próximo, com um núme-
ro minimo, como chevrá, de .25, variando as idades num
limite 662 nas idades «de 13 a 16 anos.

2 - à 12 Moatz4 Artzit decide que a concentração desta chevrá
se dará em Meio, na Hachshará e que o mês de Abril ser
dedicado a preparativos técnicos relativos à sua aliá,

3 - h 12 Moatz8 hrtzit resolve que irmãos de chaverim do 5º

garim seguirão pelos seguintes critérios:

1 - Achando-se contidos dentro da chevrát noar, ligam-

se a ela, E ב É

2 — Não havendo chevrat noar, farão aliá com o 5º garim,  



D - SHITUF

1- Considerando:

a-) que o shituf £ o organismo que reune os mili-
tantes do movimentos

b-) que esta militância ns vezes os impede de
dedicar ao suprimento de suas necessidades
financeiras;

 0-( que éste fato determina um situação irregu-
lar ne vida das comunas do movim nto;

4. 1% 108624 Artzit estabelece ques
2 - o snif póde assalariar o chaver do shituf,
O - o salario será pago nº base do salário mininc

vr. O militante de periodo integral, eERea
sal£rio miniro pare o militante de 1/2

 

o pemento sc saléírios sômente se
0880 do shituf neces sitar e do snif ter possi-
bilidades orgamentarias da i B conforme
aprovado nas resoluções do tema Finança
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A 12 Moatzá Artzit designa como responsavel pela fuis-
batut Artzit, o chaver Joáo Drucker,

à 1º Moatzá Arbzit indica os seguintes chaverim como 2
didos & Hanhagá Artzit:
José Ebrog -- sheliach de Hanhagá Elioná e chaver de

Bror Chail,
Fiszel Czeresnia -- sheliach da Hanhagá Elioná e chave”

de Bror Chail,
Adolfo Sheinfeld, Benjamim Roizr in, Salomão Cukierkor:.
Peter Varais

£ 1% Moatzá Artzit designa como -esponsaveis pela forma
ção da Chevrat Noar nos snifim, os seguintes chaverim
Porto Alegres Judith Gruenvalc
Rio de JaneirosIda Aizemberg
São Paulo: Frida Reinkevicz

A 12 Moatzá Artzit designa a seguinte comissão, encar=
regada de elaborar os estatutos do kibutz hachsharás
Yossef Etrog
José Leão Karabtchevsky
Zishe Chaitchik

À 1º Moatzá Artzit aprova o atrazo da entrada em hachsha
rá, dos chaverim: :
Henrique Sazan: para 21010 65
Henrique Yampolskys para 15 de Junho,

Salomão Cukierkorn: para 15 de Junho,

-FIM -

 



II-SINANÇAS
& - COMISSÃO FINANCEIRA

A
A
A

CANA

D
U
N
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1-A12 Noatzá AÁrtz"*% decades

&- a formação em cada snif de uma comissão financeira
constituid» de 2? a 5 chaverim devendo dela partici-par , obriratorianente: o guisbar, o maskir ou
sgan maskir do saif, e o guisbar do shituf;

b= as resoluções deste comissão deverão ser aprovadas
pela meskicuL,

= ORÇAMENTO

1 - À 1º Moatz4 Artzis recolves

&- que a miscarut de cada snif terá 2 orçamentos: umminimaiista e outro normal,
b= que os orçamentos tixados pela comissão financeira

serão semestrais,
C- que o orçamento excedente tem suas saidas divididas

nos seguinte, tópicos:

1- «vidas externas
2- débitos em atraso com a Hanagá Ártzit
3- gestos internos

d- a distribuição irs saidas do orçamento exedente
serão feiias da sezuinte maneiras
1- havendo sallamento de divida a executar e débi

to a pagar vara a Hanagá Artait:
1- 19 % no minimo

2- 27 É no ninimo

= 50»
2- wo caso do haver apenas saldamento de divida a

oxecrtars

l= 50 % 0 ninimo

3- 50 %
3- ro "avo de haver sómente débito em atrazo a pa-

gar pera a nanagá Artzit:
2- 0 % no ninimo

3- 60 2

 

 



 

  

e- que os saldos de ceda orçamento podem ser transferirespectiva caixa put o més seguinte, No fim do ssaldo, no caso de exist.r, deverá estar na integra, nestacaixas

 
 

Observações: 1- Os orça Jento serão conduzidos e
0519 טוט 111; 20 e um ra 5
₪05 no dt ce

da Couissão Sinan
meskir do snij,

2- Os Livros del er”?

rut de cada enif,
2 coEaa

     
  

 

respon:

 

  
  

  

 

    
יי2

agan cento sómente
Anciro em caixa,

l- Todo הב 1/0116 6caixa, dos orçamentos, fi-
5. Ce um e chaver, ES efotua=

 da

 

   

 

   

Orceemento A dos saife iprovado 12le 12 Moatz8 artzit do movi-

   

 

mento. intradas te 22 Se
1 -liensá! (607) 1 -2 hud e

 

PORTO ATIGE
Y Entradas:-

=OMC)

2-
0

 

Obs:- Poderá substituir Amigos do Ichud com Mimeografo  



RIO DE JANEIRO
Entradas:- Saidast-

1 = 1.796,00 1 -
2 -0 2 - 600,00

3.196,00 3 - 500,00
h=L, 200,00

 

SÃO PAULO

 

Entradas:- Sai das te
Ro 2. 31/,,00 == 3.000,00\ 2 -0 :- - 800,00

a eUU

U
U

>2 Do 51,500 2 - 1a

5.300,00

CURITIBA

Entradas:- Saidas:-

כ-0 E2 = 3 )
5 >«008,00 Se 200,00e 4 - 600,00

900,00

  

BELO HORIZONTE

*Fica para ser estudado pela shlichut em conjunto com
a maskirut,
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AUT UR AS 27 לד 65

À — MASKIRUT E SGAN MASKIRUT

1- À 12 Moatzá artzit recomenda aos snifim a7
de secretarias administrativas permanentes, com
intuito de centralizat e facilitar o seu FO .
mento organizacional,

à 1º Moatzá Artzit resolve que a Hanhagá6
confeccionará até o dia 30 de março, fichários que
deverão ser ada pelos snifim até o dia 30-
de abril,

L_—-CHINUCH

1-

₪

li

A 12 loatzá Artzit design
coro encarregados da elaboraç

nitivos para todas as shichav

seguintes chaverim

ção dos programas defi
ots

 

os.

Tzofim - Blandina
Solelim  — Shulamit
Bonim - Edith  
1 1

Ma

aapilim se Nunho

¿hshinim  Markin
   

4da Moatzá artzit estabelece o dia 25 de abfil co
a date de recebimento, pela Hanhagé Artzit, da

ritos remessa dos programas definitivos e o dia
10 dia' maio como a do recebimento por parte dos
snifim,

  h 12 Moatzá Artzit resolve que, após a Moatz4 se
0uma reunião dos encarregados de chinuch

dos snifim, e da Hanhagá artzit, para o estaveleci
mento do programa provisório a ser desenvolvido a-
té o dia 10 de Maio, ' Esses programas serão desen-
volvidos pelos snifim,

A 1º Moatzá Artzit resolve que a Hanhagá Artzit de
verá elaborar as seguinteso no próximo
periodo: E  



Sa

5

   

a- Concenção de vida no movimento - à base do programa
66 910005 8 Machang Central de maapilim-maghshimim
6804

b- Educação no rovimento = 3 base do seminário educati
vo deservolvido em julho..de 1953, no snif S.Paulo, |

À 1º Moatzé Artzit estabelece o dia 20 de Abril como adata de recebimento por patte dos snifim, das referidas
publicações.

à 1º Moatzá irtzit resolve que serão realizados seming
rios educativos em todos os snifim, 4 Hanhagá Artzit
deverá propor esquemas para estes seminários, até o
dia 30 de Abril.

À 1º Moataé Artait estabelece a obrigatoriedade da comcs > . > .memoração do Lom Bror Chail, em carater interno, no dia
6 de maio, pera tocas as shichavot,

A 1º Moaizá Ertrit estabelece a obrigatoriedade da com
memoração do Tom Haaliá vB:vr Chail, em carater exter
no, entre og dias 25 e 30 de Maio,

No caso Cesta realização assimir cavater financeiro, a
12 1008528 -.rtzat resolve que o luero líquido será divi
dido da ceguinte maneira: ;
snif eu questão : 15%
garin aliá : 45%
Hanhagá Artait: : 10%

4 1= 06026 Artzit, tomando em conta a orientação edus
cativa do novimento, resolve que todas as' shichavot de
vem iniciár o astudo sistemático de ivrit. Fixa-se a
data da 1= de Abril para o início do estudo das shicha
vob de maapilir-maghshimim, em todos es snifim,

À 1º. doctzá Artzit estabelece uma comissão formada pe-
los .craverim vitório Corinaldi e Edith Friesel, para e
laborarem, etó o dia 15 de marca, um modelo de unifore
me para o movimerto, a ser submetido à Hanhagá Artzit.
O uniforme dever? obedecer aos critérios de simplicida
de, utilidade, beleza e economias

 

  



ש
י
ש

ו

E

o

3-

 

 

  

2 17 Moaizá Artzit resolve que a Hanhagá Artzit
mantenha a coluna. em português na Imprensa Israe
dita, o Pinat Haichud, 0

A 12 Moatzá Artzit recomenda, outrossim, que a
Hanhagá Artzit aproveite todas as ocasites possi
veis para divulgar, na imprensa judaica local,
fatos = realizações do movimento,

A 1% Moatzé Artzit reafir > 2908810860 da m-
blicagao do orgao central do movimento: a "\
GUARDA JUVENIL", ura vez cada 2 meses, pelos vim
lores de divulgação e ativisâção dos chaverim do
movimento

A 1º Moatzá Artzit cesigna a seguinte comissão,
como responsavel pela revista: José Leão

Fiszel
Markin

Vitório |
executivo da HA,

A 1% Moatzá Artzit estabelece que as formas de
manutenção da mesma, são as seguintes:
a- anuncios comerciais e sociais
b- assinantes anuais

c- vendas avulsas

A 1º Moatzá Artzit estabelece as seguintes quo-
tas a serem preenchidas pelos snifim:

snif * antuncios assinantes
São Paulo Cr.$ 2.000,00 100
Rio de Janeiro 3 500,00 300
Porto Alegre 2.000,00 200
Curitiba 1, 500,00 50
Belo Horizonte a 509,00 +50

Cre$12,000,00 1,000

Os preços das assinaturas e do número avulso, '
serão de Cr. 50,00 e Crefb 5,00, respectivamente,
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A 12 Moatzá Artzit resolve que 20% das quantá.

asA para anuncios e assinaturas, e

30% do total das' vendas avulsas, serão desti-
o aos snifim, À quantia angariada deverá
ser enviada & redação da revista até 15 dias.

após o recebimento da mesa,

E 19 loatzá Artzit resolve que 50% das quotas
de assinaturas deverão ss: preenchidas até um

 

més anós o recebimento do wimeiro número e
mais “0% após o recebimen' » do segundo númex:
da re ista

A 19 2 00m Artzit estabei ce que a revista 1
Horin. = destinada apais 9 81908 do moviment

passe a 'ser una segáo permanen > da "Wangnaru

Juvenil",

  

-D—KRANOT

A 1% Moatzé Artzit resolve que o movimento se

entregue, em colaboração com os snifim do Poa»
lei Sion, a uma danca atividade de venda de

shekslim,

h 12 Moatzá Artzit resolve que a venda de she-

kalim pôr parte dos snifim, deverão preencher
quotas mínimas, a serem propostas pela Hanhagê
Artzito

A 12 Moatzá Artzit resolve que, entre outras,

adotem os snifim as seguintes medidas práticas
visando levar educativamente, o KKL aos chani-

Chame
a- criação de "pinot hakeren Kaiemet Leisrael".

nos moadonim dos snifim

b- introdução de kufsot nas kvutzot, que deve-

rão ser abertas mensalmente, dentro de mes-
sibot especiaisç  



  

ATIVIDADES DE JULHO

V
o

 

 

A 12 Moatzá Artzit resolve que a Hanhagá Artzitdeverá convocar e preparar o III£ Kius Artzi domovimento, pera os últimos dias do mês de Julho,

À 1º Moatzá Artzit resolve que seja realizada u=me uachené avodá cnetral , para as shichavot demaapilim e meghshimim, uma semana antes da reali
zação do Kinus,

A 12 Moatzá Artzit resolve que cada snif realize
no iwespo mês, machanot locais para a shighvá de
boniu, cou,a duração média de uma semana,

A 1º “loatzé Artzit estabelecé que, na mesma épo-
ca,deyerzo se realizar seminários ideológicos
nos snifim, com a duração média de 3 dias >» centra
lizaidos pela Henhagá Artzit,

ו

-
—

 

l- A 12 Joatzá Artzit estabelece o seguinte plano de
shlichut para os snifim:

São Paulo = 0050 = 10/3 \7
Nunho - 12/3 8 31/7
José 1080 ₪ 12/3 a 31/7
538201 - 12/3 57

Rio de Janeiro - Sheinfeld - 12/3 8 ב7
Jimico |= 12/3 \7
Markin - 12/3 a 31/7
108602  <16/3 a 30/5
5910880 |₪ 12/3 a 30/5

Porto Alegre - Dadinho = 12/3 a 31/7

Curitiba — Yampolsky - 16/3 ₪73
Chico - 16/3 a 31/7

Belo Horizonte = Tzipora = 12/3 a 30/5
Kutner = 2045 a 30/7

 

  



 

| Norte = Yampolsky - 25/3 a 30/5

] 4
K.H. Ein Dorob - Etrog = 12/3 a 31/7

2 A 1º Moatzá Artzit estabelece que o chaver João

Em São Paulo e o chaver Markin no Rio, sejam os

centralizadores do trabalho da Hanhagá Artznit,

nestas cidades.

3- À 1% moatzê artzit estabelece que a equipe de

<hHlichut nos ditersos snifim, se concentraráo
an proselitismo

4 É

. l= 4 19 Moatzá Irtzit resolve que, em sãa primeira

reunião, e «janhegá Artzit deverá ver a divisão

de trabalho dos shlichim, e quais os que se de.

) | dicarão unicamente ao trabalho de proselitismo

G_=  CAMPANHAD3BROLCHAIL
 

1- A 12 Moatzá Artzit designa o chaver Fiszel Cze

resnir pera centralizador da campanha de Bror

Chail e para estabelecer, em conjunto com 8

Hanhapá Artzit, as formas de trabalho da mesma,

para ventar conseguir investimentos e fundos pa

ra o Libutrs

H —  PEGQUISBA SUL AMERICANA

/ J- AJA Moabzá) Artzit delega á Hanhagá Artzit pos

deres de resolução sobre o.envio ou não de de-

078008 8 próxima peguishá sul=americana em

Santicgo. do Úhiles

ELEIÇÕES

j A 12 Metz4Artzit estabelece à seguinte reestruturação

Ñ interna da Hanhagá, Artzits
* Maskir - Marlin Tuder 4

, \80גם Maskir e Chalutziut - 0 Drucker

| Uhinuch + Nachman Felbel

\(é. José Leão Karabtchevsky

¡Kranot - == David Fainguelernt

Chaver Helkivutz - Zishe Chaitchik  


