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1 - 0 II Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi, cônscio da resY
|

%

ponsabilidade que pesa sea si, disposto a cumprir a missão
de vanguarda que lhe 4 to
citada no seio do povo judou,, seu
Erupo nacional

o

social -

concita Asp uassas judaicas o á ju-

ventudo - à um esfórgo'redobrado pare o cumprimento do 908--

mado da hoxa presente!s - 8 massas judaicas no galut; não tn
do meios e possibilidades db existência é desenvolvimento (qe
inho sinão o da aliá - emigrar para 0 torritório- nacionaldo
Povo judeu e participar do trabalho de construção 8 ב
taçao do Estados
Sendo de decisões o momento, redobremos nosso osfôrço
polo aprofundamento dos valores nacionais, dando contoúdo 8
forma existente,

atr“aves dos meios em nosso poder.

.

0 818810 8 reconstrução nacional vé no chalutzianisn
a sua formulação mais viva o procisa. A-volta do povo a 0
tria,

O preparo para uma vida produtiva,

a construção de co-

munas obreiras o a edificação da sociodado justa o livre, são
as aspirações mais olevadas dôsto anscio.- A concopção do vic
da chaluitziana oxigo a constanto luta e ação por parto tos
judous do galuth e do Israol, ôstos transformados num povo
de trabalhadores, operários e eamponôses.
As massas popularos, 0 a juvontudo em especial, sabedores das imposições do momento, cortas do mundo novo do ama -—
nha, desíraldarao a bandoira da alia e do chalutzianismo, co
locando-so desta forma à altura das tarofas que a história
.
lhos determinou!

 דך- O II Kinus Artzi do Ichud dao Hachalutzi, frento aos pro-
blomas em que so debate a humanidado, lançada contro as altor

nativas da guerra e de paz, da escrawidao, da miseria e da
fome de um lado, e da libordado, da justiça e do bom estar
sociel de outro, proafirma e proclama sua posiçao indopenden-=

י

to o ativa, que é a do

o

movimento socialista mundial, o conei

ta os jovens a participar de luta intonsa, ampla 9 profundas
quo em toda mundo se trava, na qual ostá o em jógo a liberdado e a dignidado humana, senão & da prórpria humanidaãdo

(soguo)

a

quando oxistem são provisórias 8 aparentos) não têm outro ca

,

Pág. 24

%

Não há mais lugar para guerras no mundo . Oriunda
da luta e antagonismo de interesses entre países imperialistas, sua deflagração levará a humanidade ao extremo” da miseria, da destruição, da fome á desocupagao, enfim, 2 ruina to
tal.

Entre os dois blocos que se

chocam, deveremos procurar

um  שוdiferente, que os evite, contrarios que são 80
teresses

da classe operária e do povo em geral;

constituir

se num perigo ao prósrosso e desenvolvimento da civilizaçãge
Concitamos os povos a pazi - À paz vordadeira, que
significa liberdade para O individuo + 0 coletivvo; liberdade
política e e pensamento; liberdade c> vida própria e autodetajrminação;
O lema “paz e ¿A iberca o! devera
iv as gas
sas do jovens
todos os países o o
sua luta
11
truição TLsica
3] iritualo
na destrulg:
atual
cstrutura da socivdade de
tão profunãas diforenças sociais, d explora
agas: o opressão do
homem polo hbomom, que cstá o meio v.xdadoiro do ovitar aguex
ra 0 esta »oleccr a paz permanontee
Somente atravós da dos»
truição do capite..i so e do comuni mos formas 11020008 de
um mesmo conteúdo, e na implantação ão socialisme, p odo rá 0
horcm so lançar nó cominho do eleva cao ospiritial, d a s solida
ricdade entre 0708 0 individuos para a construção a e um mun
do melhor»
Concitaros portanto os jovens à luta imcdiata om
tórno do loma "paz o libordado" o ao trabalho intenso;com po
fundidade e amplidão, para a reaalização da revolução sócia-

lista 6 instalação da socicdade obrcira, justa o livro.

Ein Dorot, 3 do Agosto de 1953.

:
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RESOLUÇÕES DO 11 KINUS ARTZI DOICHUD H. HACHALUTZI
O 22 Kinus Artzi do Ichud Hanoar Hachalutzi exprime 0
sentimento posaroso do movimento brasileiro pela tragica morShmocil
to do sheliach do Ichud Ola :i Pualoi Sion Hitechdut,
om seu posto de trabalav. Enlutado, envia o Kinus suas
Noam,
4
.
.
2
A
A
condolencias e votos de pesames ao movimonto sionista-socia La
»
E
.
liste mundial e a familia-Noame

SAUDAÇÕES

9

1 - 0 22 Kinus Artzi saúda Bror-Chail, o moshek logi

timo do movimonto, base do ronlização chalutziana do mesmo, 0x
prossao viva do sou pensamento ideológico e politico, instrumento de luta para a concretização de seus idoais; conclama-o
a prossoguir na ação ampla ec profunda, brilhantomento iniciada, pará o cumprimonto de sua tarcfa sionista, como reprosentanto de aliá do ishuv brasiloiro co súa vanguarda, o de seus”
principiós socialistas;
atravos da participaçao no combato 5
polo fortalocimonto da classo

obroira, na função pioneira

comuna operária o camponosa c na contrução rovolucionária

pais.

da

do

/

2 - 0 2º Kinus Artzi saúda o Mapai - partido da clas=

so obroira israoli;

por sua atividado na construção do país o

notadamonto 2018 0 intensificagao na órientação da massa
prolotaria dos conttos urbanos para as corunas agricolas o cen
tros colonisatórios. Espera outrossim, que o dobate interno —
permanênte lovc ao fortalocimonto de sua ostrutura organizacio
nal partidaria, ao aprofundamento cada vez maior da ideologia.

socialista rovolucionaria e a intensificação de uma luta vigo-

rosa, verdadóiramento intornacionalista, polo socialismo normn

do, cloriontos'fundamontais para a roalização das nossas finali

dades últimas.

E

.5*02º Kinus hrtzi saúda o Poalo-Sion Hitachdut no
seu esforço pola roorganizagao no Brasil o no Continonto Sul =

Anoricano, atraves do 22 Kinus Brasileiro e da Conforóncia
Sul

20210828, 2081128008  בסJunho do corronte ano, descjando-lhes
una pujanto atividado o a nocassária rovitalização interna
.

A - 0 2º Kinus hrtzi saúda or ospocial à Organização

das Pionciras Judias, oxganizaçao co-irnã, que om tódas
as lo=

081108808 mantovo-so ao lado do movimento, auxiliando-o
siste-

(soguo)
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/

maticamonto es sou. dosonvolvimonto o na solução de seus problemas
5021818. '
\
 ל- O 2º Kinus hrtzi saúda o Congresso Mundial Judaico, en

sua ação de ropresontação o dofosa das colectividades judaicas

no

na conclamândo-o a se tornar fator docidido na fropadação
do
idoal sionista.
6 - 0 2º Kinus Artzi onvia com grando satisfação suas saue
iaçõos aos partidos socialistas dos paises da Ásia polo incronmon=? que O movimento socialista tovo, úosia região, ospocialmento
ssinalado na Conferôncia de Rangoon, Considera & ação sociaiissa naquólos. países de capital imporrtánciabara 4 rocuzOLEA dos
ovos eoloniais, na luta por sua indepondôncia politica c ecórgmi
Ao
 לque 8 aproximação o 0 fortalecinonto duma. 6 co
junta naquêlo continento lovara a criação duma fórca socialista

20002088 quo ¿Junto com a Intornacional Socialista,

será: podor do

»icivo na política rundial, no caminho para & revolução.

E

7 - 0 25 Kinus prtei saúda a Internacional: Socialista, oxzaxismo do roprosontagáo obroira mundial concitando-a 8 ua ação
 כפב3 8 9 intonsa na propaga ão do doar intornacionalista

-ovolucionario, 8 luta som rostriçoos na def088 1 bertação dos
sovos oprimidos, 6 a estruturação 0 sólida forças atravos da

corgrogação estreita dos partidos socialistas da Europa; ásia, o
36 outros continentes, o quo doverá sor elomonto fundanmóntel na me

a pola paz e 110020800 o a vitória prolotária no mundo »
8 - O 2º Kinus Artzi saúda 8 Yusi, organização intoernacioal das juventudos socialistas, conclamando-a a prossoguir ef sua
luta por um nundo novo, congregando as gorações jovons, q proparan;
ão-as dontro dos idoais intornacionalistas, para o sou2 importanto

papel renovador.

9 - 0 22 Kinus Artzi solidarixa-se com os prisionciros "o
deus nos países comunistas "assiroi tzion", síribolos da oprossão
do regimen stalinista o do sua luta contra o sionismo, que ATÍMES
:
todo o povo judous
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DIRETRIZES CENTRAIS

O 2º XKinus  גestabelece as seguintes diretrizes centrais

para o trabalho do movimento no periodo entrante:

- Proselitismo

- 201710880 educativa

A
ideológica
- Profissionalizagao, proletarizacao.

- 4
º Kirus Artzi, constatando o acerto e os resultados posi-

tivos da diretriz de trabalho lançada na Veidã do Ichud, reafirma o proselitismo como a tarefa central e basica da tmué,

ro

te.

sentido de cumprir a

sus missao no

dificil mornento presen-

0 22 Kinus Artzi decide que o proselitismo se oriente principalmente para as Shichavot maiores; recomenda outrossim, 8
preocupação séria das shichavot menores.
O 22 Kinus Artzi constata a necessidade decisiva de estender
esta tarefa militante a todos os chaverim do movimento, recomendando o estudo e a aplicação de métodos que levem cada cha
ver à preocupação e açao intensa e constante na exocução desta diretrizes.
0

29

Xinus Artzi,

2 base da experiência do último período,

rg-

comenda que o proselitismo soja levado a efeito por açoes am-

plas do grande alcasco, preferivelmente atravós de trabalhos
diretos no seio da juventude.
0

O 22 Kinus Artzi constata a necessidade de -criar-se, no movimento, um ambiento mais favoravel_ às recepção de'novos chaverim, bem como sua rápida inteegragao e ativisação.
Ce e
0 22 Kinus Artzi estabelece, como um dos murcos' fundamentais
Pppara o vrabalno no proximo periodo, a atividado5oducativa, x com
a finalidade de solidificar, establizat e aperíeiçoar a açao
3 a estrutura educacional do movimento.
3

NE

4

/

.

.

ב

(segue)

AA A ptng gre

/

ב

cinus Artzi determina, como
si
ו
o proximo periodo,
aspiracao proletaria
çao chalutziana.

“.
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SOLUÇÕES POLÍTICAS
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POALEI SION HITACHDUT
0 2 לצArtzi do le

Hanoar Hachalutzi do Brasil, tendo

poaleisionista
em vista a missão e as tarefas do movimento

ו

₪

aspino galutj, que devem leva-lo a colocar-se à frente das
coletirações mais elevadas do ishuv judeu, na liderança da
-o a um
vidade e orientação do movimento sionista, concita
ca,' tortrabalho mais decidido à altura de sua tarefa históri
dora.
realiza
da
vanguar
nossa
de
parte
ira
nando-se verdade
O 22 Kinus Artzi julga que o programa de agao do Poalci-Sion
Hitachi deverá ser orientado sogundo as se guintes bases!

a) aliã; b) Vida nacional (educagao, cultura, vida social,

tendo por centro Isracl);_0 ) apoio irrostrito ao movimento
chalutziano; isto o levara ao rovigoramento atraves da valoE
:
rização do sous principios e finalidades.

0 22 Kinus Artzi vê a possibilidado de roalização do programa
político do Poalei-Sion Hitachdut através de instâncias do
direção firmes o responsaveis; de disciplina partidária, da
ação e esclaxocimento dentro
168 1100108108 interna, o divulga
do ishuve

O 22

Kinus Artzi considera que a dofinigáao blara do Poalei

Sion e do movimonto sionista quo orienta, no sentido do rom-

pimonto do equilibrio do galut o a convocação das massas pa-

ra 9 chalutzianismo o alia, 6 condição ossencial do sua cxistóncia.
.

0"2º Kinus Artai propõo ao movimento um trabalhd intonso em

colaboração com o Poaloi Sion Hitachdut no sontido do exocutar as.rosoluçõos sôbro aliá, accitas no último kinus do ₪08-

mo,

o do Dopartamonto respoctivo,

de oriontaçao o ostímul-

oxcrcendó assim um trabalho!

da aliá do Brasil.

O 22 Kinus Ártzi considorando a nocossidado do fortalocimonto dos procossos dombcraticos na constituição e vida dos organismos do roprosontação do ishuv, conclama o Poaloi Sion

Hitachdut a so colocar à frontc do tódas as roivindicações q

lutas com ôsto objotivos
-

-

(soguo)
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Y - 0.22 Kinus Artzi conclama o Poaloi Sion Hitachdut a assumir o
controlo a a oriontagao do sistoma cducacional judou no Brasil o rosolvo que doyo o movimonto agir no sontido do lovar

ao Partido a discussáo sobro o sistoma o programa oducativo

nas oscolas judaicas, com o fito do dar-lhos um carator profissionalizanto o sionista ativo, como parto intogral do cnsino'o da inculcagas do chalutzianismo nos oducandários judou

3 - O 2º Kinus Artzi manifosta a sua Stefano pola criação do
Vaad Hanoar, por rosolução do último Kinus do Poalci Sion

Hitachdut com o fito do ostabolocor rolaçõos mais ostroitas

com o movimonto o ,roalizar um trabalho profícuo; dove 0 movimonto 28504 0 máximo para mantô-lo e auxilia-lo atraves
colaboração o info maçõos mútuas, plaânificaçõos conjuntas d
carator amplo, auxílio financoiro, basicamento o harmonia do

1

"o

ação

E

O 22 Kinus Artzi insta o Poaloi Sion Hitachdut no sentido de

quo, além dos instrumentos próprioa, so dirija ao ishuv atra-

vas do sua soção fominina (Pionciris) o a do fala portuguesa-

(6
Grupo Sirkin), para dôsso modo, dentro dos marcos do programa oxposto, errogimontar óm torno do sionismo socialista, as
:
diversas camadas do ishuvs

j

10 - 0 29 Kinus Artzi constata que o Grupo Sirkin tom a cumprir,

dentro do judaismo brasileiro, o papol 0187860 8 renovação
poalei- sionista, sua futura dirigencia o a forma de conquista da goragao _correspondonto para-o sionismo-socialista.
Poristo, propõo a Hanaga ÁArtzit o estudo e colaboração com

o partido com o fito do reorganizar, úas diversas localida-

dos, Gstc importante sotor partidario.

B

=1 - SOCIALISMO BRASILEIRO
1 - Usando dos atributos quo a Voidá do Ichud lhe concodeu, o 22

Kinus hártzi rosolvo mantor nos estatutos, no reforente ao S0=
cialismo no Brasil, a forma aprovada provisoriamento na Veida

quo fica assim onunciadas |
"... prostigiará o apoiara cleitoralmento as 102088 socialis-

tas domocráticas no Brasil". Caborá aos conclavos do 'movi-=
monto dotorminar a aplicação política dóste paragratfo

(soguo)

o,
1060 o 22 Kinus ArEa
rossa
020800128 40 8001811820 0
le sse opereria no Brasil, oriontando a Hasontido de que

o movimento

o prostiga

22 Kinus Artzi rcafizma as rosoluçõos da, Voidá do Ichud
ao Brasil no roforonto A Hanagah Eliona,
E
suas atribuigóos
o tarofas, o concita-a a oxerecr uma ativi dado mais inton-

Sa no sontido do aproxirnação O identificação pomploota do
todas as seções do movimento mundial.

Espera tanbém quo

se intonsifiquo o estudo oc a rovisão da plataforma do mo
vimouto,.

sogundo a proposta daquola Voidas

informo dotalhado da dologagao

rova a sua atuagao 8
sous delogados
ánorica Latina.

- Afim do atendor' a
a dotorminada s nocossida¿dos dos movimentos
no Continente Sul 0 0 “ão acôrdo con a Voidê do Ichud
o proposta brasilccira à Moatza Sul Amorican1a, resolvo o 2º
Kinus Artzi propor a Hanagah Eliona, a- criaçao dum organis-.
mo coordonador no continento, sob sua jurisdição, constituide
por um plonum dos maskirim dos movimentos torritoriais | e um
chaver, como o seu maskir oxccutivo. Buas funçções sorao as
“segsuintes:
Contato entre os movimentos; 8 conjun9

tas (seminários ideológicos e educativos, peguishot, etc.)

e escolha dos chaverim para os paises que a Hanagah Eliona

resolver mendar shlichut do movimento continental.

4 - 0 22 Kinus Artzi propões quo a Hanagah Elioná inclua a discussão da estrutura do movimento mundial na proxima Veida
a 8 propõe que ela Lenha a forma acima referida para
tódo os movimentos de palses nos quais a proximidade geo-

58fica o linguística o permita.

5 - 0 29 Kinus Artzi, considerando ser Buenos Aires o centro
mais ativo do sionismo Sul Americano, propos que o maskir
exocutivo da” Lishká Sul Americana seja o maskir do movimento argentinos.

KEREN KAIEMET LEISRAEL

a
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O 2º KinfsS Artzi, considerando aimportância primordial do
K.K.L. no processo de reconstrução nacional, atraves do pa-

pel revolucionario que desempenha como elemento basico

na

nacionalidagão das terras e, reconhecendo o seu grande va-

lor educativo para as massas judaícas e a juventude, esta-

belecendo a ligação permanente entre elas e a Medina, reafirma a posiçao do movimento de trabalho ativo o militante,
em pfol do dito fundo nacional.
1
0
,

002%  פטמגת52%52, 8%8%9006מ00 a inutilidade da axistóncia ;
da Moetzet Hanoar, organismo de ligaçao entre o-K.K.L. e os
movimentos Jyvenis, por sua inoperencia em relaçao 50 F
Nacional c desgaste inutil quo isto acarrota sos movimont
juvenis, orienta a Hanagah Artzit mo sentido de conseguir
sua extinçao, atraves do convencimonto dos movimentos e ins
tâncias competentos.
Propõe como forma de trabalho o coi—

tato direto entro os interessados o o burcau do K.K.L.

0 59 Kinus Artzi autofiza a Hanagah-Artzit, a ostudar
0s' pas“sos taticos a screm diidos, dentro do espirito da resoluç
ão
enterior, no caso do não se conseguir atinjir o objetiv
o aciMãe

FEDERAÇÃO

À

0 ¿é Kinus Artzi considora vordadcira a posição o a atuação

do movimento nos periddos emtorioros, quanto
a formaçao do
Comite Coordonador (Federação) o sua participação
na a ganização-o diroçao do mosmos.

O 2º Kinus Artzi constata poróm que a atual
contingóncia do
sionismo no Brasil c a inoxistóncia do outros
movimentos ju-

venis com força para participar na manutongao
de tal Comitó

Coordenador-e transforma-lo num orgao dc ativid
ade sionista
0 do reprosentacao juvonil rcal, fez com
quo se tornasso um
organismo sem cônteudo, e portanto inutil
o superficial, 30nao prejudicial.

O 2º Kinus Artzi rosolyo, portanto, quo
deve o movimonto losenvolvor' todos os esforços no sontido
do dissolvor o dito
organismos

,

1
Kinus 12521,
caso-hajam modificaçõos na conjuntura 0x
acima, autoriza a Hanagah hrizit, om consulta com a
:
22
A
1
 ה32
2¿ ártzit, om considora
r tódas as possibili
dados do ro da prosonto posição.
- HASHOMER HATZAIR

Kinus Artzí con

a nocossidade do manifostar-se a

rospoito do Hashomer Hatzair o do Mapem, do ponto de
vista
ו
2
א
E
ideológico e politi
E
co, dado 02 processo Ede involu
gao
om
que
q
E
.
ontrou, o à sua atuação no: Brasil
om particular.

3 2-0 2º Kinus irtzi constatas
ו
ו
)8- quo a ovoluçao histórica dos ultimos docênios demon
s=
trou O carator roacionario do “comunismo e a
sua trai-

ção & rovolução prolotária, minifostando-so nos paí.

sas que domina, pola 90208880 o oxploragáao
800181 30minanto, pola cristalizaçao de um grupo
social dominar
to, a burocracia, transformando, no mundo
todo, as or
ganizaçõos prolotarias on sorvis apcndic
os dos intorcs

808 russos, isto 0, do sua gastá nospodor,
dividindoe confundindo
a classo oporaria.

À impossibilidado de coexistência
idoológica entro o
sionismo 0 0 comunismo, que o carator
rcacionario do
ultimo o o ostado do subservivoncia
quo exige, oxplia
cas
Mais de uma voz a história tornou
patente o cho
quo o a contradigáo violonta ontro
o stalinismo de wx
lado, o a construção da sociodado
0520128 livre" en
Israel, o q processo do Kibutz
Galuiot de outro.
O papo
construtivo quo o Mapem o o
Hashomor Hatzair
tiveram na historia sionista
, c o positivo de algumas
funções chalutziangs quo aind
a hojo desomponha.
las

montavolmonto, porem, doscanba
ram para una orientação
destrutiva,

accitando como base idoológi
ca, lovada a
nofastas consoquéncias
politicas en sua atividad
o, o:
stalinismo reacionário
o enti-siomista, vivendo
assin
uma contradiçao som said
a, que corrompe todo o
seu 08tator do partido obroiro
judou o vanguarda chal
5-0 2º Kinus Artzi do
utziana
Ichud Hanoar Hachalut zi
ropudia as ati.
tudes do Hashomor Hatzair
no Brasil, do confusso da
juvon=
tudo q doturpação dos
idoais juvenis judeus,
o om espocial
Pelo uso de motodos baix
o 9 vergonhososnos 8580
movimento, inconcobivois
008 808
num movimonto cducativo,

12
+0 ¿2 K.d. resolve portanto, que deve o movimento desenvolver

combate ao HH e Mapam nos peguintes sentidos:
e Ideologico Politico, significando ampla ação de esclare-

-cimento sôbro 9 sou carater, atravez de todos as meios

ao nosso aleanco.
ו
b) tático, no Brasil, em vista de suas atitudes, que signi-

-fiea não manter relações eom os mesmos e mém dar-lhes
cobértura através de empreendimentos comuns .

=0 2º K.h. deixa à Heb. a planifieagóa dos 288808 8 56502 6
-dos nó Sentido de levar q prática a presente posição.

0 22 Kobovisando alertat os quadros do H.H., de jovens, sem

dúvida, eom intenções honestas e de positiva aspirações nacio-nais é sociais, do caminho falso que os seu movimento trilha
e conelama-os a repudiar sua ideologia em métodos E o pados
que o HeH. hoje possue, e vir cerrar fileiras com o sionis

Socialista, construtivo 68 revolucionario, para que
altura da neeessidado historica do povo judeu e da
proletario internacional por um mundo -livre. Neste
poderemos falar duma verdadeira e conenota unidade

estejam
luta do pr
“
momento
chalutziana.
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CHINUCH
1. - O 2º K.h. toma as Muitos resoluções sobre chinuch,

que
devem constituir um1 uno, com tôda a nossa experiencia e que dever =. “vir especialmente- a estabilização e- a
profundamento-de -

288 estrutura e ação educativa,

de sua. aplicação decidida.

2 -

através

O 22 K. A+, tendo em vista diversas tendências que estão em curso sobre educação, constata que: a) A- educagáo tem um objetivo e função social, pois

tem por finalidade a*formação de individuos

integrados na sociedade.

b) A _Sducagao_tem uma finalidade. política, pois

bem

se

dá em função de criterios. sociais determinados ,
de uma concepção do mundo e da vida, para a qual

orienta e dirige.
a
0( 2 educação forma homens integrados em seus gru-pos nacionais. Especialmente numã nacionalidad al
oprimida e dispersa, avulta sua importância.

d) A divisao das sociedades em classes, tomou -se;
ou tornou a educação instrumento de uma delas
.
Assim também, a educação nácional, tem necessa-—
riamonte uma côr classistã.
e) En base ao estabelotido.-.0 movimento, “visandó formar róvolucionários integrais para a luta sio
o
nista-socialista, reafirma sua posiçao sôbre
carater politico da educação.

ESTUDO IDEOLÓGICO
O 2º K.A., de acordo com a diretriz básica estabelecida, o

rienta a HA. e os sdifim'no sentido de intensificar o es.
tudo ideologico nas diversas seções, bem qomo lová-lo individualmon te para os cheverim' do movimento, atravós
da
criação de um ambiente apropriado e uma orientação biblio :gráfica adequada. :

PROLETARIZAÇÃO

loa

0.22eNe reafirma 2 posição assumida na Veidá do Ichud no Brasil, quanto a proletarização, fundamento básico de
nossa oriontação educativa.
5-

O 2º K.A. roafirmando o caráter prolotarizanto das profis
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sões, resolvo que a Oriontação dos chanichim nas shichavot
menoros sorá para oscolas judaicas 6 tócnices, atraVOS doum intonso e amplo trabalho cducativo o da criação nos sni
fim do um ambignto de trabalho.

O 2º K.A. recomenda a criação de condições firancoiras Gi =

do militância favoravois & profissionalização e probofanão

zação das shichavot maiores.

O 22 Koh. rocomonda a intensificação do trabalho odueativo

na orientação das shichavot menoros para a reno
ção.

FORMAS JUVENIS
0 25 considerando. a importância quo tom para O 0 mento,: certos gêneros do atividade, como tzofiut, canções,
danças, etce, que lhe dá um carator juvenil o que corros-pondem às. neces sidados e interesses próprios da idade, rosolve que

se deve intensificar e estimular as formas juve-

nis, criando um ambiente vivo e alegre nos snifim.

MILITÁNCIA
Objetivo - Considera a militancia importante instrumeato o
ducativo, pelo que recomenda a aupliação dos grupos ativos
das shichavot maiores.

O 2º K.h. rocomenda a intonsificação do uso de elomentos —
do ativisação como o KKL, trabalhos manuais, realizações ,
etce, como instrumentos auxiliares na fixação das shicha-vot menores.

EDICAÇÃO MORAL
O 2º K.A. constata quo todo ato de um chaver no movimento

dovo estar concordá com os conceitos morais que 0 novino0
to formou, devondo cducar-se o chanich para que mantenha ,
mesmo perantc os mais insignificantos fatos, uma atitude -—
digna, concorde com sous principios morais c óticos.
DISCIPLINA
O 2º K.h. recomenda quo so introduzem hábitos do pontuali-

dade, organização, higieno, etce na vida particular c tnua
ti do chanichim, considerando a desciplina um elemento pri
mordial em sou trabafho educativo.

Páge 15
TI -

MADRICHIM
o proparo de madrichim capaz 35
15 -0 89 -Esh. considerando que
desenvolvimento dos tra6 condição necessaria para o bom
O estudo das formas H.Ã.
a
riza
auto
os,
balhos educativ
m proparados paraichi
possibilitem a fofmagao dg madr
,
ao pessoal
os, orientag
c .ovimento, atraves de seminari
ete.

CENTRALIZAÇÃO

oducativa da machl
6 29 Kod. rocomenda maior contralizagáo
resolução dos problamas

ka de chinuch da H.h. para a melhor
€ aplicaçao dos proeducativos dos snifim, sua orientagao
movimento.
a unidade do
gramas unicos, afim de manter

METODOLOGÍA

15 -

46 A

gicas aceitas na Voi085 K.h- reafirma as formas metodoló caçao no 52808110 6

r apli
da do Ichud s recomenda sua amio
hadracha»

da educação nacinal0 22 K.«A. recomenda a intonsificação
a ligaçao naciozal 6
de
lida
do movimento, que tem como fina
manifestações e va
suas
povo,
seu
com
ich
chan
emocional do
milação. Para tanassi
de
lores e a luta contra o procosso
ב
ntos:
eleme
to, servem de

bolecor a) estudo da história judaica, afim do osta
rica.
histó
e
ral
sua ligação cultu
.
b) comomoração de fostas judaicas.
avot.
shich
as
tódas
om
,
c)incromento do ivrit

as judaicas.
pe oriontação dos chanichim para escol
os nacio-=nism
orga
os
para
so
o) trabalho mais inten
nais como o KKL, etc.

de classe no
O 22 K.h. rocomenda o incremento da educação
o, da proi
intens
ógico
ideol
o
estud
un
movimonto, atravos de
clas»
letarizaçao o da ligação com Os problemas sociais da
so operaria.
dade em si masno,
18 - O 2º K.h. condena o simbolismo como finali

17 -

utilizando-o apenas como adjunto educativo.

19 -

ndo uma pos1
0,22 Eh. reafirma a posição combativa, assúmi

çao erítica em relação ao escudo enviado pela H.Elioná, pro

poe que no

escudo para O movimento esteja incluso 0

lo do prolctariado industrial, que no atual. falta.

simbo-
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20 - O 2º K.A. roafirma a posicño combativa do movimento
con

tra o vicio do fumo, doixando porém a cargo do cada
snif
as modidas praticas.
S

"

21 0 Koda decide, dada a necessidade do maior
ligação de nosso chanich com o meshok do movimento, criar o Iom

«ror-Chail.

CHALUTZIUT
O 2º K.h. vô em Brox-Chail sou meshek de movimento, para 0
qual se ori.
: : seus garinim e reservas cnalutzianas, sen
do sua expressao kibutulana, política e ideológica e o ins
trumento ativo no cumprimento de suas finalidados últimas.
O 2º K.A. estabelece portanto que: - O Kibutz Bror Cnail,
ciapa realizadora do movimento em Israel, ó sua parto inte
grante, 088680600 nos

seus estatutos,

soguinda seus princi--

pios e diretrizes, obedecendo as suas instancias suporio-res e sendo seus chaverim menbros efetivos do movimento
,
com os mesmos direitos e deveres.
O 2º K.A. resolve que serão os seguintes os deveres de
Bror Chail para com o movimento:

a) O Kibutz Bror Chail está submetido a disciplina do
movimento, ligado às suas instancias e obedecerdo-

às suas resoluções; nos problemas de movimento.

b) Deve revrcsentar o movimento, quado este nao

desi

gnar chaverin, junto as instancias israclís e mundi

ais do movimento.

c) Deve realizar trabalho do movimento, nos setores que lhe competem.
d) Devo manter em sua atividade cultural e mosdot
o

e

espírito e os problemas do movimento.

K.A. resolve que serao os seguintes os direitos de

Chail en relacao ao movimento:

a) Receber com antecedencia todas as informagoes

das

instancias do movimento, tomando parte na claborarao

de temarios e discussoes de problemas de movimento.

b) Representar-se jun

movimento, com direitos o-

ficiais de delegados pelos seus sulichinm.

ê

c) Oriexi:x os chaverim do movimento que fazem aliá .
d) Ter o direito de exigir auxilio do movimento.

5 - 0 25 . delega 8 próxima 1.2. 3 fixação da forma de represontação de Bror Chail nas instáncias do movimento.

e

ex Israel. Por

seu
?
lado, mantora o movimento informal20
,

ou

.

2

”

dos eventos do kibutz e de Israel, atraves Ja ileñs:

:

TATUTO
2 Hehe, *
0-22
prova 6 takarion
5

(

i

estabelecido anteriormente,
í
2tuto) do Libuiz Bror Chail, como

ESTATUTOS

ב
O
DEFINIÇÃO E FINALIDADE DO LISUTA di

DEPINIÇÃO

y

ES

ב
elo
dus
0 110888 Tnuati 6 o coustitulão com Lase nos ciaverd:.

e e ele constitui sua expressao Libutiziano
politica e Zeológica.
Finalivado:-0 “uovimento cousiúera O kibutz como o set
contro|econômico de produção e de 00100128¿80; centro
de criação da 0 operaria e da agricutura judaim o da sociedade socialista.
"ca; celula social do +
b) ueios: instrumento da classe oporéria nara a
do.285840 e do Kibutz Hagalviot. 5 o iustrun
de classes; instrumento de defesa ia classe

e para a criação da nova cultura nacional, para
transformagao do Estado em Astado Sentada sta.

2 » CONSTIPUICAO

O meshelk 8 0 0 basica
ie atonãonio as aa
eshek receberá outros que
per

20856 caso tem o Kisutz

los no espíri ec do movimentos

O meshek tiva!
status políti

se diforencia de outro,

o kibutziano:

-

,
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4

1

do novimos
porque concentra a naghshama dos cnaveriii
to;
1

1

?

so

,

a

Porque é a expressão do pensamento bdeologico ão 110=
-2
vimento ;
e

É

2

1

“a

a

por seus laços políticos cor 0 movigonto, que 06ו
minan compromissos especiais e recigrocos.
DIREITOS 1 DEVERES RECÍPROCOS DO KIBUTZ E - WOVI_ENTO.

Dixcitosdo movimento emrelaçãoao nesheki
1 - determinar a resolução dos problemas 'ios -

com seus chaverim até a entrada no meshok; (o mas-hek4deve conçordar).
Ps
E
2

2 - exigir o auxilio do meshek para as suas atividacos;
o meshek deve fornecer este auxilio.
1

/

5

.

5 - exigir chaverim do meshek para funções no movimento;

funções representativas e atividades en geral; 0 :teshek deve libertar estes chaverim.
exigir o cumprimento das suas funções de moviaento;
o meshek deve roalizar en suas atividades culturais
e em suas instituições, estudos e discussões sobretemas específicos ao movimento.

Deveres do_movimento_em relagao ao_meshek:
1 - Orientar os seus chaverin para O meshek; o meshek -

2

deve recebê-los.

Auxiliar ao meshek em todos os campos; o meshex deve exigir este auxílio.
.
Orientar os seus chaverim do ponto de vista profis-

sional, de acordo com as instruções do meshnek; o me
shek deve orientar o movimento neste sentido.
Considerar em todas as suas decisõese em suas insti
tui;3088, a orientação e instrugoesdo meshek; o 1es=

hek deve participar das instâncias superiores

vimento.

10 שת

₪

O meshek 6 completamente independente em seus pro.
mas internos.
É
Vaadat Hatnuaa? ,ã ligação entre o meshek e o movien

to nos ¿campos básicos de chinuch, ideologia e polí.

tica, é realizada naturalmente por intermódio da Ha-

TAM

Ev

0 2 Vaalat Satnua tom por funysão Pruecer
par ticiparnas atividades do cusluteiu1tnaci¡sharáe a +publicaçao de uma brochu a en y

-

.

$

E

4

ortugões, destro das atividades da Zanhagá Eliona).

O moeshex ton por obrigação idspor de pelo menos 25

-

dias de trabalho por mês, conforme solicita,¿Ao do movimento...

. Observação: o, "status" oficial" referido no ponto
anterior parece

 ש-

sustituir o presente ponto,

de direto-

res, de direitos e deveres reciprocos.-Cono 0 recebomos -separadamento e semi
indicaçad, incluimos as duas
partes para uslhor orientagao dos chaverin

RECEBLANITO DOS CHA VERIE

B

1 .0- 88186 68 chaverim oriundos do movimento e
bem os que a ele nao pertenceramn,

da parte I (Introduçao).

segundo o ponto

:

2 8 chaverim do movimento , são automaticamente membros

do rihbutz, trôs meses apos a sua entrada no mesmo (

depois de terminada a hachshara em meshek vatik, conforme

decisões do movimento).

E

3 -Chavorin que nao pertenceram ao movimento passam pe-

las seguintes fases:

a - Temporário (Zuani): 3 meses,  עסק0851088 886 3
+

xut do meshek. Este periodo nao obriga o rio com o estatuto dó meshek e para com suas in

tituições (inclusive machsan), com exceção do si

dur avodá. O meshek fornece roupas de trabalho.

Candidato (kuamad): 9 meses, por decisio da Asse
8 Klalit; con todos os direitos e deveros de "chaver'! con exceção de votar e ser eleito. 0;me,

shek fomece roupa e moveis e 300200 000 0 mini

mo estabelecido pelo "Ichud Hakvutzot Venakibu-- tzim". Está no direito do moshek e do caudidato,
pedir o 0awento do periodo de 'muamadut".

4 -016 chadash: 9 considerado todo aquels que se encon

tra no país menos de um ano. Tem O direito de rece-

ber dois periodos de meio-dia por semana, para estu
do dle ivrite

HI -
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| YEZEX (An0

O kibutz fornece 0 preciso para satisfazer as necessidades do chaver(moradia, moveis, 810.( , segundo o princípio de “ntiguidade e considerando
0 seu estado de saulo.

A entiguidade na família 6 considerada pelo mais
antigo dos dois membros.

Critério de "Vetek':

4

5

;

- a) Hitiashvut kibutziana:um ponto por áno.

-b) Hachshara tnuati: meio ponto por ano.

O Vetek é contado desde 0 primeiro,«dia de muamad
dut no meshek.

“O Vetek é abribdadd aos garinim, eplo dia de che
gada do primeiro grupó do mesmo, e e igual para
todos os seus mêmbros. .
A ordem de preferencia dentro do mesmo garim e es
tabelecida por sorteios,
Todo cháver que se vé oBrigado a ficar no movi men

to, por decisão de suas instâncias superiores, co
mo consequencia de necessidades do movimento גוס
da hachshará, tem o direito de receber o vetek igual ao garin ao qual pertence,

CHUFSHOT (saidas da לק
Áliá: cinco dias

Chofesh Shrati: oitodias
Casamento: cinco dias

Visita de pais de Chutz Laaretz: sete dias sómente p.

ra o filho. Bilhete para a viagem, para a familia.

Gmilá: Tres dias.
Visita de pais que moram em Eretz: um dia cada dois
meses, somente ao filho.

TAKTZ VIM

(Quotas)
AN

E

a

ש

,

2

,

Alia: (pata o chofesh alia e os 6 meses de hachsaara)
10 libras.
r

.

₪-

.

Anual: 2 1IHYASS
Mifal do livros 2 librask
Visita a pais, no paiz: bilhete de, passagem para O casa:
é
:
Casamento: 10 libras, para o casal.

Crianças: até 3 amos - 2 libras; de 3 a'5 anos: 3 libras
de 5. a 7 anos: 4 libras; de 7 a 10 anos:.5 libras; de

10 a 14. amos: 6 libras; de 14 a
.

PAIS

18  נפסגם8 e
.

0 _Tecebimento de, pais de chaverim no. meshek é um prir
cipio, nao sendo levada em consideração a sua situacão
Eles serao orientados, pelos meiessmais convenientes,
no sentido de

sua adaptaçao ao meshek. +

Shikun(moradia): durante o periodo de um ano(que 6 cor
siderado como periodo de. experiencia) ,Somprome te-se

0

mosh ole a fornecer habitação do ADOmédio(um bom Tari?”
No final deste periodo,

os pais tem o direito

a prio-

ridade para: as moradias definiti vas(construção de ti-

joios ou cimento) que existam no kibutz ou que estao

para ser construidas.
Alimentaação:

aos pais

.

serão fornecidas todas as

sues

necessidades basicasm conforme normas estabelecidas
no _meshex(ma
acnsan' klali, chadas haochel,. etc»), de
acordo com o seu estado de saude, e levando 6
deração as exigência\8 201121088 8 cíficaas, No 0
de ausencia de condições 00 sérá póssibilitado aos pais religiosas, a doo separada.
.
Taksiv
c Havraa(quota e rocupotação) : o taktziv 62
Re

tico ao:dos chaverim do mo shok. Havras de acórdo
as possibilidades e de acordo com o “seu ostado doe

200000280 58 pais*havxaa cada dois anos .

5)'0 regime de trabalho recai para todos os pais,

C-

Pai:
6

Mad:

ate 50 anos
7

Pai: 50 à

most

Vão: 458 55 ea
9

:
Dia Completo.

_ate45 anos

-

ar  שחde 60 anos
Mae acima de 55 anos)
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.

6 horas de trabalho.
4 Horas de trabalho.
.

;

trabalho,
.0 meshek precisa criar para os pais condições de
de saude.
as mais cqmodas possiveis, de,acordo com o seu estado

6) Haveres:

D-

a- os pais temo direito de conservar consigo tu

do
do o que trouxeram e e de sgu dever evitar, na medida
€
de
igualda
chevra,
a
com
possivel, problemas rélacionadás

educação das crianças

2

5

,

'b- é o dever reciproco dos pais e do mesnask, cria

i
condições para o entrelaçamônto de suas economias(no caso 3specif

co quando oã pais possuem bens ou rôndimentos).

vida no kibutz com investimentos fora deles

inadmissivel =

7) Os filhos em outros meshakim ou em outros lugares tam pof
-

obrigação participar nas despesas de manutençao dos .paise
.

A Vasdat hahorim ocupar-se-a de todos os problemas atiaentes aos pais. Os pais devem dirigir-se sempre a esta comissad
O kibutz e o movimento devem orientar e organizar os pais de
modo a facilitarálkos à sua adaptaçao rapida dentro dos ra
.

e

mos da vida kibutziana.

E

como chaverin do
Os pais tem o direito de serem recebidos
. 63%.

-

2י

ORGANIZAÇÃO DA ASSEIFÁ ELALIT
1) - Précisar

dedicar o tempo limitado da Asseifa1%

para a discussão das questoes atinentes a toda a coletividade e de :

cujas soluções depende o senvolvimento econômico, cultural e educacional do meshek. A maskirut deve doncentrar em suas maoes. to, das as questoes que estão a exigir discussão da Asseifa , 018881-
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ficó-las segundo o seu conteudo c a ordem de urgência
o «pornar publicas, _Pelo menos 24 horas antos da 8
Klalit.' Toda que stao nova, exigo discussao cspocial na
Asseifá.
Toda questao quo exige solução e ya da Assoifa,de

ve antes sor csclargcida ma Moatza 8 Vaada competente,

e .as propostas deverão vir para a &ssoi fa” em nome da Moatzas

Todo p chaver tem o, direito de: apresentar a Asseifá qual
quer assunto; à Moatza dabe esclarece-lo e garantir o
| levantamento da questão na ordem do dia da Assbifa, O
“mais tardary duás semanas apos o levantamento da ques

o

* tao pelo chavere
Ra
ל
.
aa
A,
É preciso tornar públicas as decisões da Asseifa Kla-

lit, em forma de “alon", "ioman hamaskirut", etc..

e

AS decisões da Asseifá são,
|
| tomadas por maioria simples.
É, permitido ה ממparo a 50299 seguinte
qualquer ponto da Ordemdo Diã, quando isto é exigido
por 10 chaverims pes transferência é feita. mesmo no caso
da maioria se-. opor a ela. Isto acontece também no caso

do numero de votos pela transferência ser menor que 10
mas mas constituir a maioria. Qualquer assunto somente
poderá ser transferido por uma 50
Considerando a prepcupação de se vuidar do  וda
Asseifá Klalit,

como orgao superior do meshek;

conside

rando a necessidade de se resguardar a integridade da 3
disciplina do. coletivo, coloca-se fora do meshek todo
chaver que se recusa a obedecer .as decisões da Asseifá
Klalits A Vaadat Hachevrá devera esclarecer se o não =
cuuprimento da decisão por parte |do chaver, resulta de
sua mã vontade e é feito como ação premeditada, ou ao
contrario, se resulta da impossibilidade pessoal e das

condições objetivas exteriores. A Vaadá doverá trazer as
suas _conglusgos 3 868 Elalit; se esta chegar a conclusão que no caso existiram os dois uttimos fatores( «us
(ou fatores parecidos), devera libertar o chaver'do ceu; sy.

*primento das decisões da 2880118 Klalit anterior.

2

Pag. es

Par:

garentir mais

,Yostabilidade e firmesa as decisões

da Asseifá Xlalit,  *שpreciso que *qual quer apbiaçãa con-

tra as decisões da 0508,8 poderao sor consider
a
das so forem apresentados argumentos novos, ainda não
lovantados, Esta apelação sorá aprociada primoiramento
pela Moatza, que decidira sobro a sua razão do sér ou
a

92. 2000880 68 um&adocisão negativa por parte

da

o chaver tem'o dircito de apresentar a 8
Asseifa ¡Malit. Afim de aceitar a apelação, tor
na-se necessária uma maioria de dois +

0
Todo o chaver podo ser eleito para qualquer vaada,
e
mesmo parg o merakoz*da vaada, sem se levar em conside
ração O seu trabalho ou o tafkid que o chaver exerce
ou exerceu. Um chaver não sera cleito para mais de duas
veadst e para o morakoz de mais de uma. O merakez HancShek e o Maskir Pnim não serao "cleitos para qualquer
-—
vaadá, considerando-so que por suas funções participam

da maioria delas.

.

Os "moraksci  מdos diversos 28-

mos de trabalho) sgrao cleitos pelos trabalhadoros do cada enaf.

O 2028502 Hameshek, Maskir Pnim e Guisbar não serão 01
tos pela segunda vez consecutiva, sem O 'seu consontimonto.
O chavor náo ficará fora do moshek maig do quesdois
a
consecutivos e en função. qua impossibilitam a sua participação na vida do mesheke
O chaver que se opõe à sua eleição para qualquer função
ou trabalho no mo shek ou Le¿Tra dela, ton o dlroito de =
oxigir da asscifá transforôncia do votação, mosmo sen

qualquer argumentação. 4 “transferência do mesmo assunto
sómente 6 possivel una Unica voze0 02870 quo osta para abandonar o meshek, 'dovo avisar

polo menos com uma antocodóneia do 30 dias. À maskirut

cabo tomar as modidas nceóssárias or: taso do rdosobodión

cia desta rogulamentação.'

fároção 88 2886128 1

.

4

.

4

Do

ppa

Es

O Didao da Asseifa klalit tem o direiña de
palavrasa qualquer chaver, se o mesmo «se desviar
em A
.
O chaver nao receebera a palávra para fal
assunto,

ais de duas vezes.

O dirigento da Assoifa tom o direito de rostringir a lis

ta de  וpara falar sobre um determinado 89 5 0 ,
dy segundo a sua opinião, a discussão não trouxer 197

nhuma novidade sobre o assunto. Neste caso, dever-s3-é
inciar | a votação para a tomada de decisões. Se,houv3r
oposição a isto, a assunto sera decidido por votaçã agi

: plese
-

e

4( A participaçao na 18864318 6

-

6

-

.

obrigação de todo chaver.

00205 FERMANENTES

1) Presbiscito: realiza=se em assuntos de principios e em
casos especiais.

2) ássiefá Kádalit:(Assembleia dell inata semanalm mto
pre os assuntos apresentados pela lioatzafconselho).
3) Orgãos Executivos) a- Secretaria restrita(Maskirit met

zumtzémet): .5 membros: o maskir pnim, Ho rakez e e gaskir
chutz o.
ue»: tratar de assuntos correntes q urgentes.

b- Moatza(conselho): 13 membros ;,

maskir, meyakez hamoshek, maskir chutz, chimuch, tnua, chevra o
saude, tarbut, guarda-livros, sadran haavoda, Ynergkez haknyiot,
e mais tres chaverim dos anafim do meshok.
Funcoes: -tratar e decidir sobre os assuntos apresentados 20.
vacdot
e em geral sobre todos os assuntos do meshek. Reune-38 semanalmente «todas,as sextas-feiras a tarde.
,

4) Vaadot(comiss0es): a- Vaada Moshkit(comissáo econónica,

merexoz haamoshok e todos os merakgoi haanafim.

-

b- Vaadat. Haevoda(comissao de traba

lho): meraxoz hamoshok e 4 sadrenoi haâvoda( quo so substituirão

alternadamente).

0- Voadat Chinuch: 5 chaverime

Pág

tantos): 3 chavorime

d-

27

Vaadat Orchim(comissao de visi,

2

/

o- Vaadat machano(Comissao Urbani--

4
y
f- Veadat Chovra(momissáao do chow

zadora):

gra): 5 chavorim: maskir pnim, morakoz haavoda, mechsenál t,

mombro da vaedat brivt. membro da vasdat horim o kiitao
nas: contra? Pan. guisharut. .«shikunim, shituf
Fungos. 1
“chul
jo
do paisSa
s problemas pessoais,
0
os divoxsos organismos
13880 nas rolaçoe
im o dos chaverim  ומסO ST moradia o mobi eamento,
ag das chufshot..
E
rakoz do

y

 בג,508 2

havraúá o viagonso
dat memgut:

1

conferencias'o

ca o Umifal Rassoior"s

5

chaverim: mo

de estudo .me-

inema; bibliotfc:.

5 cha
verimo
Funçoos: problomas do movimento, orga os do movimento, indice
gao dochavorim para fusçoss c para
rosentação, publicagoes do movimonto, criontaçao prosassional, orgar
açao
do
snif do partido, conforoncias politicas  שdisc ussocs, parii-

cipaçõos nas 0938805 o atividados políticasimaabarot, domons

traçoos, otc..)

,

i- Vaaaat Klitaiabsorçao)23 cha-

verim,
Funções: recobimonto do novos chavorim 6 0 800 antrosamento
na vida da chovra o no trabasno, problemas dc moradia 6 de mo
biliamonto, osclarecimento pi 00 sobra a
la no kibutz
roocomondagao para o aa nto án candidatos.

i-

Vaadat horim(pais):

Funções 1 Kocobimonto de pais, moradia e mobi Liemo nto, traha, lho saúdo, chovia, informaçeos 805%8 orgão 60

Ri

o mais dois ו

k> Vaadat briut(saúde): onformeiro
1- Vaadat halbasha vehanaala(rou-

pas 0 sapatos): 3 chaverimo
Funçõo : reservas, compras, inspecção sobre a norma om relagao a prosentos, fichario 1201710081 0 12

:

5 a

Cr
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IX -

PROPRIEDADE
ADEE
E NIVED DE VIDA

INTRODUÇÃO:

Esta panto dos estatutos 6 fundamental parg a

nossa vida em comum; 6 bascada na «análiso'dos sérios proble
mas sociais que existem na ES do kibutz. como resultado -—
da desigualdade no uso da "propriedad o(rechush). _Este problema nos praocupa “na tempos e chegamos a conclusão que a sua solução 6 uma condição básica p
7 ara a criação de um a
iente mais suadavel na de de um meshek novo. Propomos ps
a machsan "b" para os chaverim e machsanq'a” para as -

erianças; normaefixa para os quartos e uso geral, dos obje-

tos que ultrapagsam esta pena Isto csta sendo sentado en

tre nos presentemente,

3

Todo o patrimonio: que se TAR em poder dos chaveri

8 propiredtade do meshoks

1) Hanaala vehalbashá(roupas e sapatos) o machsan e geral

e comum(meshutaf).
,

a- “em poder “do chaver:“a norma estabe-

lecidas Oque for fora desta norma será  לno mach-

582

.

,

ל- Yeladim: todas as roupas

das crianças são comuns e sao concentradas no marchsan geral.

0- Nozxma para o quarto: sera estabelo

cida uma norma única para todos ds quartos+ :0 que estivor:us

fora disto, será depositado no machsan geral à diaposição a

Vaadat hachourá.

*

so e canata tinteiro.

.

d- norma para o chaver: relogio de pul
8- objetos comuns:

:

9 disposição da vaadat tarbut: todas as vitrolas, discos e instrumentos de musica. 4 Vaadat hatarbut deve
estabolocer as normas para o uso destos objetos(circu-

los de estudo, professorsm, messibot, etc.)
à disposição da Vaadat Hachovrás fogaroiro elotrico,
ferros cletricos, despórtadores, maquinas de dscrevor, me
mal2s, mochilas, cadeiras de descanco, garrafas tormi

cas, e todos os demais objetos que a vaadat chevrá jul

gar. 1necessários o que não estão enquadrados ña noma
estabolecidas

.

908. 9

3) máquinas fotográficas: todas as maquinas fotog
rafi-

cas ficam em Ro de uma comissão ospocial(3 membros).

- livros: a bibliotoca 0 20281; em
poder dos chavorim Ae os livros adquiridos pelo
"Mifal hassofor"; livro de intorosso ,espócial para o chaver, sogundo po com o"bibliotocárior
RsRs ,?S presentos quo o:chas
bo soxod fornecidos
ómente com a autoriza
dat havhovrá; isto se Goo tombóm aos objetos o
laver traz consigo do shlichuiot ou chushot prolongaSo Hornaças e depositos ficam em poder«do kibutz.
h- Em caso do abandono do izibutz pc L
do 028702, 81% hachevrã ₪8 9 גוס
0
r devera levar consigo, como sua propirredades
i- O chaver tem o direito de adquirir
com o dinheiro de suas quotas, objetos que nao ultrapassam

a norma estabolocida,

:

Considorasdo que passa atualmente Bror-C
hail por uma eta

pa de transigao, devido à unificação de duas
chevrot e
experienência incial do garin em meshek proprio
O kinus a criação de uma VAADAE TARANON, que tora
nalidade o estudo e ₪6 0 permanente dos estatu
to
jas sugestões as instancias usperiores 60 movime
nto dra

rao considerar,
ו

-

ר

ה
HACHSH ARA EM

ב

ְ

E

ו

25 kinus arizi ותO
o segu inte regulamento que esostabedece as normas de existeencia e vida dos gerinim
brasileiros num meshek vatik ém 2

“INTRODUÇÃO:

-

Entende-se por hachshara dos garinim do movimento em
E Rol; o seu periodo de permanência como grupo, num kibutz
atik, com" as seguintes finailidades

1 - Receber uma hachshará Ne: eN suficionto' para ו

cessar na vida míshki de Bror 02811 com um grau do preparo,
e,Be onte com as necessidades e condições do. país.

2 —- Conseguir, por meio da participação na vida do meshek,
or meio de aulas,e cursos, atingir um nivel satisfatório no

Pág. 30

conhecimento do ivrit.

- Entrosar-so na vida, nos costumes e na cultúra israe

li, por meio da participação direta na vida kibutziana,c
on

ferencias, estudó e aprendizado convenient
e de canções 6 6
danças populares.

ד

DURAÇÃO
E A

7

,

,

.
.
.
'- À hachshara durará 6 meses e meio,
sendo cinco e meio
de trabalhos no meshek e um para o curso de ivrit;
outros
-

cursos, fixados em' combinação prévia, serão incluidos
no pe

riodo de hachshara,

2 - Seo garin vier em grupos'a hachshara; consta ,
ra do pe
riodo medio de sois meses e meio.
D
4
1
,
3- 0 inicio da hachsh% ará. sera. contado a partir
do numero
de dias antes da entrada do garim no meshek
, correspondente”

à metade de seu chofesh alia fixado pelo estatuto
do Xibutz.
AS

Logo:de sua chegada em Israel, o garin dirig
ir-se-á

80 Kibutz Bier-Chail, onde se procederá a coleti
vizaçao e -

distribuição da norma de roupas para o period
o de sua hachsharã. Apos o seu chofesh alia, cuja metade
estara a cargo
de Bror-Chail, o garin se dirigirá ao
meshek de hachshara,

com transporte por este fornecidos

III

--

0

PARTE GERAL |

RELAÇÕES COM O MESHBK VATIK
a

RO

:

UR A

1 -* 4s condigões detalhadas do hachshará serão fixadas
antes

do início .dosta, por meio de um acordda mútud
entre
a maskirut do moshok, peló maskir
do garin, com a partici-

pação e ajúda do mekasher(olemento de ligaçã
o) entiado por

Bror-Chail.

.

* 2 -

Durante a hachshará, os problema
s do garin serão tra
tados pelo meshek, pelo maskir
do garin, com a participação

 קם6 86118 006

3 - Os problemas de trabalho sorão resolvid
os entre

o Ba
drando meshel, de acordo com
o prosento regulamentos
e

2

9
“o,

DE mao

.

5

-

2

ליל

ו
ה
DR
0-9 AAA
4

וגב

9

DIREITOS
1 -
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a) Trabalho

-08 chaverim do garin deverão ser introduzidos nos ana

. fim determinados pela maskirut do garine.
2 -

ו

-

,

sos

.

.

Nao tera o moshek o direito de deslocar os chaverim -

do garin dos seus angfim, a não sor com a concordância

Sadran Avoda do garin.

;

,

do

ל

53 - O trabalho dos chaverim do garin em shabatot será sal
Xádo pelo seu sadran avodá.
4-

0 garin recebera do -meshok os meios para o aperfei-

goamonto toórico-thêninêi .co dos chaverim em sous: mafim, o” meio de hartzaoi e cursos espaciais.

b) InjaneiHagarin
5 O garin 20080078  מסcada mês, para seus assuntos intern
nos e atiyidades do movimento .o total correspondente a meio
dia
por mes por chavero
.
-

.

.

.,

6 -

O Garin terá o 8120110 de receber o numero necossario

7 -

O garin 20060026 0 “número de dias necessarios para de

de dias paía os ao 63 sou machsan bogadin(doposito de rou088 (

raca a sua hagagem,

,

0( 451116860Culiu:
8 - O garin rocoborá dois meios dias por semana para ostudo de ivrit e atividados culturais..

9 - O meshek fornece erá ao garin un madri ch y que dovora
ser o elemento intermodiário entro o garin e o meskek, dar
artzaot sobre os problemas do pais, do kibúuta, ette.
+

6, - 0 garin rocabora por semana sgis horaw de: aulas
de
ivrit, 817101688 61051 limud(dias de estudo),
con o
número de professores do acordo com os niveis
do conhecimonto.
E

, 11. =

Roceborá o garin um professor do danças
o um de canções

que lhes darão aulas pelo monos uma voz por sonan
a cada.

1-0 garin recoberá rogularmonto hartz
aot sobro conhocimento do país, problemas políticos, 0%.
*
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13-

0 garin recobora un dia. on cada dois meses para

e a Bror-Chail (ionci'yun), contando o tompo. do via
1 por conta do 08208 '

+

d) Chufshot
14 -

%

No corror da hachshara o garin 20005028 do meshok
,

.

,

trós dias para un tiul dovondo o moshek fornceor a con-

dução.

:

15 - No fin da hach shará o garin rocoborá do meshek cho
fosh igual à mptadô do chofesh shnati do kibutz.

e) Gerais
61 -

ד

O móshek'pagará ao garin 3 libras por nês por cha

ver como takziv individual.

-

17 - Os chavorin do garin torao todos os direitos dos
chavorir do meshek no que concerne a:
a) rocebimento de moradia o noviés suficientos,de
vendo,

isto ostar proparado antes do início da 7

rá, e sondo soparados os quartos, para casais, 0, soltoi

.

ros om cada pocar

b) Recebimento de_hashpaka ktaná, Roni ado trabelho c shabát, alimontação, lavagon de'roupa o conserto
de calçado.
7

0( Assistôncia nmodica.
d) Participação nas atividades culturais o fosti-

vas 60

18 - Rocobimento de passagens para viagens cor roforón
cia a tzava, ionmei yun, o consulta nédica
:

DEVERES

,

.

1 - Todos os chaverim doverao trabelhar,no moshok 'diaxiamonto no horário intogral de trabalho do moshok.

2 -

Participar quando solicitados nas roalizágJos cul

% -

Dar ao noshek a AR 60 12% 6 seuschavor

turais do moshok, on' concordância tcor o garin.

rim para trabalho en shoirutin o tipul ieladin nao fi-

0

,

E)

,

Page

.
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!
2
2
A io garin so podera tr ocar sous chaverim de
anaf con
a concordancia do sadran avodá
do no shok.
IV CURSOS
1 -

Todos

B -

0 noshek pagará metade do cuzto total do “curso
, -

3 -

Deverão os chaverin do garin Passar por .s oninár
ios

os “Chavérin do garin devorão paasa
r por  מגו-

curso de ivrit organizado pela Sochnut
toh a duração de
um nos, em um ou dois grupos, sogundo acordo
previo, con
O moshek,
-

devendo o restante ficar a 08280 6468 1

idoologicos

o cursos profissionais, a sorem fixado
s em

rounião conjunta do garin, Ichud a o noshek,

fora de un

seminario 0 de 2 a 3 dias, no fim 68

4 - 0 poderá onviar, por conta do moshek
, 3 chaverim para o curso de Boit Borel.

a RELAÇÕESCOMBROR
CHA]
CHAIL
l.- Doverá“sór0 do Brox “Chai1 um chavor quo
sera
o mokashor do garin; quo o oriontara em todos os sous
pro

blonas.
.
2 - Não dovorá haver mais do 2 nekashrim, sondo quo o

primeiro devora ostar'rio moshok polo momos um mos após
a chegada do 22 grupo.
.
4
,
É
5 - O mckasher devora atuar ao lado da maskirut, escla
rocendo e simplificando o seu trabalho, atuar no sontido de fixar a chovrã.

4 -

-

Devorá ostar todo o sou tempo a dispo sição do ga-

rin, não ra sinao no máximo on poriodos.

5 - Nos Tnei Iunim, Bror-Chail devora designar um cha
ver para acoúpanhar'o garin o introduzi-lo no contacto
con o kibutzy GtCo...
,
ו
.
6 - 0 %8 Bror-Chail fornecera no fir da hachshara

um elemento para sortinario 1000108100 86 2 8 51

-

4

₪"
RELAÇÕES COM O MOVIMENTO

VI -

Estão os garnin“subrotidos a 8 do movi-

1 -

mento, ligados às suas instâncias -e obedecondo as suas
,

-

,

0801100086

2 - Devon informar a Henagá Artzit, atravós da Vaadart
Hatnuo  לsobrg sua situação, dosonvolvinonto o»
preblomas, duranto o periodo do porzaníncia em moshck

2

vaúike

Nos demais assuntos, 0070 seguir as normas osta

3 -

bozecidas no Estatuto de Bror-Chail.
IV -

ALIAT HANOAR

1 - 6 Linus provõe a criação do grupos do aliat Hanoar com a finalidado do liga-los a Bror-Chail, pro-

porcionando-lhos uma formaçao tnuati, visândo propará-los coro futuros chaverir do movimentos
2 -

0 Kinus doternina os soguintés critórios para aye

formação dos grupos do aliat noarê

a) Grupo numoroso
0 Idado homogênea a  לdos -12 anos
c)

Sanidade fisica c mental.

,

d) Entrada no meshek como grupo unico.
V

-

SHLICHUT CHALUTZIAMA

1

-

o 2º Kd. resolvo instituir cono atividado a-

2

e.

-

nual, considerando 8005 7810405 202011005 ק8ע8 0 movi
mento e o ishuv, a Shlichut Chalutziana, realizada por' grupos de garin em alia, atuando nos diversos Sni
Ts,

O

E
«O 2º K.h. esthholoceo como finalidade da shlichut
 ל- a de trazer ao movinento o ao jishuv
em
goral, o ospirito o a roalidado da: hachshara o aliã.

|

71 -

|

PROSELITISUO PaRh HACHSHARA

1 - 022 Echo rocomenda a intoúsificação de proso-

litismo de jovens a a Hachsharão

e -—

.

O 28 viho 200000208 8 criação do Bstatus" de ay

visitante" na  לpara jovens xosultantes da

É

r

Pago 35

ação de proselitismo referido, . significando um período de

quatro semanas pelo qual passarao tais elementos na hachshará
afim de permitir conhecimento mutuo entre a 22018828 6 8
mesmos .

3 Ro 022 K.3, estabelece que a paasagem do status de visitan
tê à chaver, é resolvida entse a mazkirut do kibutz e a Hanega Artzit, em base dos criterios aceitos pelo movimento e de
todos os exames fisicos necessarios.
,
+

VAAD LEMAN HACHSUARÁ

anece o vabur do Vaad Loman Hachshar+
fio dionista Unificada para apoio e co
.

A

%

-

E
1.2. ve Como funçaes do 7.1.2
74, 88+. 2.

a) Apoiar e orieniar as hachsharot nas
608 8
iS

suas necessida-

b) contada as 0 Supervisar a vida finanecira das hache) Z

elo cumprimont o das normas: cstabbâecidas pa-

ra aEa e aliá das tnuoto.
+

2 ב
O co
Ro
re tornar o
as suas funço

orionta a H.Ay no sentido do que esta procu+ Um orgarismo ativo e possa assim preencher
;

שיר

EASjá

1 -

51

0.25 usou que sao" as Soguintes as dirctr
izos fi

nancoiras do movimonto no proximo poriodo:

a) Atingir a um equilibrio financoiro,
atravós do aumon
to do ontradas c compressao das saldas.

b) Saldar o deficit, atravós do  וdas quotas
dos
es.
c) Rigoroso "tzona"(restrição) a todos os sous
organis

Snifim;

mos c ompreondimentos oconômicos, que
também dovo sor lovado|
cducativamento para as shiehavot do movimo nt 0.

2 -

022 X.A. constatando a importíncia do organ
ismo contral

.

e

Pãgo

*“

ָָ

5
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.

.

:

economico no periodo anterior, roafirma a nccossidado do
sua oxistoncia, o ostabelece o seguinte regulemento que

o ozientara e aos snifim:

REGULAMENTO,
INTRODUÇÃO: ' Visa uma regulamentação da vida financeire dok

movimento, quer nacional como loceimente, estabeblecendo os
direitos e as obrigagoes mútuas e 8 oirgem e nomenclatura
das somas diferentes, permitindo entradas e saidas mais constantes' para os snifim e as imprevistas, para a Guis

rut Artzit. »

FUNCIONAMENTO:

E

1 - A Guisbarut Artzit da Hanaga Artzit contará de trés
.
chaverim.
2 - Um dos chaverim será o seu merakez, eleito por um kimus ou moatza,'sendo Os dois outros chaverim nomeados
pela Hanagã Artzite
3 - Cumpre aq merakez proceder ao recebimento e pagamento

das contas da Guisbarut Artzit, apresentar as propostas pa
ra orçamentos , entrar em contacto com os snifim, kibutz,

instancias aqui e em Eretz, a respeito de finanças em ge-

ral.-*

4 - 4 Guisbarut Artzit será a primeira instancia para todos os problemas financeiros, sejam os mencionados no paragrafo

quatro,

seja outros eventuais.

Ga Guisbarut Artzit esta para todos efeitos subordinae

da à Hanagã hrtzito

6 --a guisbarut artzit devo: cobrir os orgamentos normal

y

contrais 0u nada Hanagã Artzit; finânciar as atividados
ל
cionais; procedor ao pagamento dasdividas(da Guisbarut Ar-

txit);

sa

7 - à guisbarut 12%21500 sómento no ue

so roforo a Bastôs, nos aprovados pbdo' sou orcamonto anual-

ou aqueles que' tenham aprovação aparte.»
8 - Fazem parto do orçamabto anual, sodo o gratificações
sobro a sodo;
.
0

secretaria administrative; shlichut; publi-

Artzit
9 - Nas chamadas "Shalichulot a2 a Guisbarut
ges
bom como todos evontuais o
sohiliach,
dn
visgam
a
A
.
pog:
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tos nocessárioa para resolver prohlemas pessoais que possibilitam a sua shlichuti As despesas referentos a alojamento, manutenção, etc... correm por contá do snif ou shi
tuí em que o sheliach estiver trabalhando.

10 - Nas chamadas "Shlichuiot Curtas", (alguns dias e para

trabalhos osspocíficos) todos os susto sem excessão core
rem por conta da Guisbarut hfrtzit.
ll - à Gui sbarut Artzit podera fizar preços pare as suas
públicaações, no sentido de cobrix despesas das referidas.
12 - à guisbarut Artzit financiara as etividados centrais
ou nacionais do movimento, tais como: moaizot, kinussin;
veidot:
peguishot; machanot avola; macheanot centráñs; machanot |soninarios; e outras atividades sventual
sem coo: nenhuma quota especial ou 801020087. Assim senio, os
iiversos setores financeiros do mov
0110866 68  וestas atividadoSe
Fixara preços às Soi
as ativíidades acimso
possibilic

O mórakez Ga Buisbarut Artzit
vi
por "sua unica o
propria inic
s tinem a movimentação (pagamento

5 o ₪ pu ₪ wm

 םס ם2

ntem o deficit da Guisbaxrut

- Para O pagamento do monciomedo ante
orgamento normal," atividados pa

gamento das dívidas(da Guisbarut Artzit);

pa ₪ Pp

cea entradas da Guisbatur Avtzit; venda de publi
chaver; quotas anuais dos snifim; eventual
so receba do instancias sionistas e judai cas
ou contrais; taksivim de Eretz; emprebndimento ou
ativas financeiras (daGuisbarut Artzit).
a
- Sorao, pagos pelos snifim bom como kibutz; trimestral
mente, O mass chaver, na seguinto base mensal: Tzofim-B,00

Solelim - 3,00; Bonim - 4,00; Maapilim-Magshimim - 5,00%
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18 - O mass chaver sora pago também pelo shituf e garinim

hachshara dos snifim, bem como por qualquer outras kupot mo
shutefet que possa haver em qua lguer snif,
19 - Os snifim e kibutz hachshara devorao enviar mensalmen-

te uma cógia de seu ba ancote, devidamonte rosponsabilizado,
a Guisbarut 22%21%.

8 vice versue”

= O kinus do movimento fixara a quota anual de cada snif

.

como a forma e 6poes de pagamento total ou parcial.
 סאcaso deste pegamonto nao se der de acordo com o pre
visto pelo Kinus,
ouorá a Gui sbarut Artzit exigir o fazer.
exocutar por intormódio da Henage betzit o pgdmento integral
ou parcial dos sheilonim antos do uma ecalizaçao contrai ou
nacionals
22 = Quaisquer casos cmisses
jo rosolvidos com a misa
rut ártzit e Hanaga Artzito

0

$

1

a

2

A

o O) ES Ken constata que as entradas dos q no proxi:
mo periodo, devorzo se dar atraves de: a: Vazd Henoa 2 e
11
imigos,do
IchUd;
5 Mensalidades dos  (וFestival
de carater naçicnal., antes das 80805
20801078  סטףdeyom os snifim enviar relato

Pp Os

o
4
lie!
o E

p
e

d
d

atividades finencciras a guisharut irta

ou lugar, bem coxo, consultar o discuti

com ost
5o
0
e

amentos de atividades mpias,

têxas de Pagamonto mensal dos

5000 à seguinto base:

a
₪
E
E

₪7

1

abelece as

Tzofim - Cr$8,00
Solelim- Cr$l12,00
20118 -0
qMacplim
/

62 - 0 29 «hs
ג

“Mag shimin Cr$20,00

resolvo que a quota dos snifim para a Hana- 8

ARTZIT dove rão sor:
ce

a

Sáo Paulo

Rio

Po alegre
Curitiba
B. Horizonte

,

-

02870 ,000 ,0

Cr$50,000,00

02950 ,0
Cr$20.000,00
Cr$10.000,00

- O 2º K.úo resolvo quo os snifim farão
sous pagamento s
da soguinto forma:

a) São Paulo, Rio o Curitiba e, 15/9 30% do total
31/12 20% "

:

e

b) Ponto Alegre

pi

o

c) Belo Horizonto:

 כO

50/5 35% *

15/7 158 *

15/9

10% "

aut e $

2h 28
15/9 20% "

30/5 70% "
5/7

106"

28 - O 2º K.h, resolvo, que, no caso do não cumprimento do

+ estipulado acima, serao os snifim responsaveis financeiramento polas atividades centraise

9º - 0 2º Eh. resolve anistiar todos os snifim no que diz

rospoito'á sias quotas nao pagas no poríodo passado, tomam

do a Hanagã brtzit sob sua yesponisabilidade a quantia de” Crê
40.000,00 ãa dívida do, 4º garin Aliá do Kibutz Hachshará.

102 - 0 22 Kok, autoriza à Hanagã ártzit, a resolver até o

próximos dia 12 de Agostos quanto a re alização da campanha
financeira restrita a ser 187808 8.0101%0 8 nêses de Agos'
to e Setembro ; pelos chaverim do 2º ,EXUPO alia-do 4º garins

118 - O 2º KA, recomenda o "Ion A116"(shliohut chalutziana)
como a melhor forma de realização do carpanhas financeiras

amplas para«o movimento; rosolve o kinus ABS) da renda liqui
da total, participara o garin aliá do 40%.
;

ג

ATIVIDADES FUTURAS

A - MASKIRUT 5 SGAN -MASEIRUT

1 - 0 25 recomonda à Hánsgá Artzit quo mantonha 8 intonz

sifique sous contátos con os snifim, Kihutz Hachshara 6 Bror
Chail, afim de obtor-se a mais eficiente contralização do mo

ja
vimento.
2-0 22º Kch. constatando a premento nocossidade de completa
ção dos *ficharios do movimento rocomenda A Hana gá Artzit RE
que tomo as modidas nocessárias para tanto; sugerindo a pre
paração de formulas com os dados essenciais, a seran enviados
'aos snifim no minimo prazo'possivels.
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009 estabelece como data
última Para a entrega de
ficharios completos pelos snifi
m, o dia 30 de Setembro

Dee

qn

,

3, 0 22º Kid. com o Pito de melhor divulgar
asresoluções
deste conclave em todo o movimento,
recomenda a Hanaga

Artzit a organização dum Seminario espegial

para as ca- *
madas mais velhas da tnuã, orientando
diretamente pela
Haúaga ou seus enviados, versando sobre
o presente concla
VO.
R

[

4 - 0 29 8.4. recomenda á Hanagá Artzit a
intensificaçã
dos trami

ds

tes junto à Hanaga Eliona no sentido
de mais

ra
pido exvio de shlichim Para o movim
ento,»em cuja escolha
devem ser usados, da forma mais rigor
osa, os criterios
de seleção estabelecidos pelo movimento.
Devem estes -sShlichim ligar-se a equipe da Hanag
ã Artzit, fortalecen
do assim o seu potencial, bem como traze
ndo ao movimento

o espirito 6 os valores israclis.

B X _SHLICHUL_

:

/

1---Em base 2 26128030מ810 6 86 resultados
passados, o 2º
1.2. recomenda a reatizagao de shlichuiot
a longo prazo

nos suifim, para que possam desenvolve
r trabalhos de ale- -»
cance, na ampliação e fortal ecimeato dos
mesmos, segun:

do as diretrizes contrais de ação aprovadas.

2 - 0 29 29, 8 a- seguinte equipe
606 shlichut:
Adolfo Sheñifeld, Benjamim Buchbindor,
Benjamin Rôisman,
David Faingoler, Ervin Senmel ; Henrique 18001
577. 1080 - a
Drucker, Jose Leão Karabtohevskia Maxrkin
70002 Nachmay
E]
Falbel, Salimao Cuckorkorn, Samario Chaitchik,

2 - 0 28 E.A, estavelece o seguinto «pááno de Shlich
ut :

Porto Alogre: - João Drucker - Salomão
Cuckerkom .

.

4 34

Rio dé Jmeiro:- José Leño Karabtcheyski - 6 mésos
É

,

Benjamim Buchbinder
Adolfo Sheinfeld
David Faingelert
Benjamim Roisman :

,
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.

Sao Paulo-  הSemoel, Nachman Falbel, Markin fuder,

“Julio Nestrovitz - 6 Moses.

7

Be Horizonte - 0 Snif São Paulo assúme a responsabilidade
de indicar, até o dia 12 de Agosdá, um tháver da direção:

¿Para shlichut neste suif, por um período minimo de 1 mes.
 וRecife Lo Salvador) - O snif São Paulo, em conjun
to com a Hagaga Artzit deveráo indicar um chaber, ate o -
“dia 12 ds Agosto, para uma shlichut do 3 meses no minimo
para o norte(principalmente Recife), shlichut esta qe te-
rá o objetivo de transformar nossos' pontos de contato na-
muela regía
So em snifim do movimentos

Obs. O chaver Samario Chaitchik fica à לda Hana
za Artzit om Sao Paulo.
.

o, 22 E
Kehe autoriza a lloatza Artzit a Sfotuar as modificações gue,se fizerem necossárias no plano elaborados.

5 - OQ 2º K.A. autoriza à Moatza Artzit a elaborar o plabo de sjlichut.de continuação ao expostor
C —-.

CURSO DO, MACHDN

0

,%

1 -.0 2º KA. reafirma a posição da Veidá 80 Ichud peraate o Curso do Machon Lemadri chei o Laaretz, valorizan
“

do «devidamente sua importancia para a ligação

viva do mo-

vimento com Israel, insistindo, al no» rigor saletivos dos candidatos ao referido curso, segundo os exitoni os
aprovados poy aquela veidár

2: - 0.22 Kech. recomenda à Hanaga Artzit que intervenha ju
to às instáncias Shonistas locais; e junto a Sochnut, no

| sentido de-serem realizados exames de seleçao dos candida

tos áo curso dentro da máxima severidada de critories de”

aprovação. '
6 - 0 2º Kcho poca que I.H.H. partigipo do próximo

curso, a iniciar-se em principios de 1954, com um amplo
e representativo grupos

4%- 0 2º Keh, estabelece o dia 30 de Sutubro ל

como a

data: última. de: apresentação pelos snifim de candidatos ao
é
4
,
curso referido.

:
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D - CEINUCH

À - 0 CA fa. estab elosa lona etividad
o primeira desta maeh
laká a preparação dos prog

ramas nacionais Permanentes.
Reto
menda, outrossim,  ג.2.1 8
estabeleça contato côm ₪ 7
objetivando a consecução de
programas unos para o mbviment
o
mundial.
:

2 - 0RA recomenda à H.h.
a realização, durante o mês
de agosto, duma pogu

ishá -Chinuchi entre os snif
im - ao menos
os maiores, - afim de debater
a atualidagao dos' programa
s, e,
LOnMgar 0S, responsaveis por sua
feitura. 9 25 X.k. autoriza
&
mostza a ratificar as prop
ostas da Peguishas,
.

2 7 0 29 2.8 650 8
8 de chinuch, no menor
espaço de temp

o Possivel, elabore uma publ
icação para o moVimonto om geral, e os madr
ichin om especial, a bsar
dos
sominarios de chinuch dese
nvolvidos recentemente nos
snifim
Porto

Alegre, Rio do Janeito e São
Paulo.

4 - O 28 K.h. recomenda
A Hobo aguo oditto- um'shixo
m, com mata
notas, afim de suprir as nece
ssidades da גומ.
5 0 2º Keh. recomenda que,
na medida das possibilidades
a Hanaga Artzit edite'public
atoes de chinuch psisciah
hente
metodologicas praticas
PR

65

0905 4 recomenda a 

 גum estudo da realização de um seminario espe
cial para dirigente e madr
ichi

m

no fim dô mo,

7 - 02º KA. om base as
bxperiencias bassadas reco
menda
que as machanot kaitz do
fim de ano, de Bonim,do
liagpilimMagshimim sejam nacionais
:

5

-

.

ITONUE
; <> < 2 2

“

O 2º Kb. resolve que

2 -

O 2º Ká. recomenda à Han
agásártzit

que-a revista em
sous inicios, seja pub
licada cada dois Mes
es. recomenda tam

,

:
bem que

.
sejam,

Páge

0
ao maximo,

43

É
.
apressados os preparativos afim

.
E
as,
e
.
de que o primeiro
numero saia dentro de treis meses.

- 5-

O 2º EA, recomenda que se mantenha o leket Iediot,

ampliando-o com a 12010880 8 material ideologico, devendo

*sua publicagdo

revista.

ser uma vez dada dois meses, alternando a da

0-0 An recomenda que se tome nacional a publicação”

lanorim do anif Rio de Janeiro, para páis e amigos do Ichudo

2-

O 2º Kd. recomenda a Hanaga Artzit que estude em con“

E

,

e

junto com O Poalei, Tzion, c aproveitamento do jornal Imprensa
Israelita, param lma pagina semanal em portugues para O movi
mento.

ES

a

A

É

o
1
.
6 -- 0 29 7.2. recomenda à Hanaga, Artzit
o estudo das possi511108085 de 8010088 2021001088 8 material'ideologico, que
venham atender as necessidades do movimento.
-

:

l-

KRANOT

O 2º Kih, recomenda a intensificaçãodo trabalho dos sni,

fim na camapnha de Yar Hagiborim. Devem, a Hanaga Artzit
e

as maskiruiqt estudar e aplicar os melhores metodós para tan

to.

יי

0 Ras recomenda que durante as comemorações do
Iom
,

-

Bwor-Chail, a tnuá realize uma intensa camapnha em
prol do

" EKL em nome do nosso Xibutz.
.

a
6 2º Kd, recomenda 8 intensificação.do
proselistmo de
”>
=
ev
Jovens para, a harhshara,
segundo a regulamentação aprovada.

2-0  ו פהresolve quo o 62 garin hachshará
deverá ser

formado durante o mes de Agosto.
2
4
Her. 0 2º Ke resolve que durante o mes,
de SBtembro doveráã
.
:
.
5
.
realizar-se uma pogui. shã2 dos chaverim
do 6º garin, com a fi.

- nalidade de estabelecer planos e divis
ões nacionais,
.
.
e

no re-

ferento a datas, distribuiçao em anafim, profi
ssionalização,

meshek, shituf, tarbut e guisbarut.

.

0

POOR ORGINAL
O

1

4 -

029 KA, resolva gue

feita em 2 grupos, sexdo
c
tz, e o segundo logo apos +

Page
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don do 62 gaxin deve ser

imeiro'antes das ma chanot kaj.
;
Jo
.

5 = Considermdo x: na«
sidade de uma normal passagem de
meshek para o
rin, e
possibilidade ds resolução satis
fatoria dos problemas econômicos
do E2 o 2º K. A. Yosolve  ג8
esti.» dovera permanecer na
heabhbisara ato o nos de Maio
19545

de

29 ג. 0 que 0 52 gaerin deveras
0 מעט0
realizar

sua sklichut chalutzianc

n3 movimentos
ce Xo%, ostabeleco que a alióe do
.
DS garin
deveraP ser
foita num grupo unico. À Hagagá
Arizit ¿ 9₪ 680010 com o 52
5

1

o 6º garin,

fica auborizadam a recor uma
poquena retaguarda

se me demonstrar Hecessaria.

8 - 0 29 7.20 0538081606 a data
8118 0 52 garino
!
9 >

nho

de 1954 para a
:

26 800980 00as 3130008 do movimento
com seu mos ek,

estabelecidas por este kimus,

e considorándo que

os próxi

mos garinim devexão se dirigir para Bror
Chail, resolvo que
o 5º garin ora em hachsha: s dirigir-se
-a para o mifal do
movimento brasileiro,

apos o seu periodo da hehehshra

meshek vatik, c domais passos iniciais
no 8

10 -

em

O 2º K,A. estabelece como cata do aliá do
2º gxupo do

42 garim,

fins de Agosto,

devendo a ha:naga Artait 

ב
ce-la definitivamente. tendo em vista
os trabaghos a dosenvolve
r por seus

11 -

integrantes.

022 Koke aprova o atraso das  מא8 chave
rim Arão

Sehnaider e Benjamim Buchhinler, do 42 garin
por motivos ox
pessoais e do movimento | devendo sua
aliá, o mais tarrdar, em

Dezembro de 19532 Atô lá estes chavexim estarão ligado
s a

» equipe da Hanaga Artrito
12 - 02º Kd, aprova o desligamento do
chaver Salomão
Cuckerkorn do 52 garin e sta integração na
equipe de shlicut da HanagJa Ártzito”*
me im
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ELEIÇÕES,
 לde ER

-1

0 55 do Iohud  שהHachalutzi elege a seguin

te Hanagá Artzit para o periodo entranto:

MASZIR
SGAN-MASKIR
CHINUCH
CHALUTZIUT

y”
—
-—

ERVIN SEMIEL
MARKIN TUDER
NACHMAN F4LBEL
3J0%0 DRUCKER

ITONUT

-

JOSÉ LEÃO KARABTCHEVSKY

KRANOT
CHAVER- HAXIBUTZ

.DAVID FAINGELERT
--“ZICHE GHATTGITE

2 - 0 2º Kçãoo indica os seguintos enaverim para trabalho
om conjunto com a Hanagá Artzits

José Etrog(shel iach)da Haraga Eliona o'chaver de Bror-Ghaii)

Salomao Cuckerkorn, Henrique Yampciski, Benjaúim Buchbindery: y
(shlichim da Hanagã Artzi t), Benjamim Roizman, Adélfo Shein

|

fold, Samario Chaitchik; Julio Nestrovitz,(Madrichim da Soch
nut), 6 2280
Do22 K.%, elege os seguintes chaverim para a Moatza
0%

\
|

ן

3

\

!

Porto Alogre - Oscar ZimermançLuiz Vainer,
Mauricio Nhuch.
Cutitiba -

Mauricio Shulman,

B.eHorizonto-

Mario Vissenberg

Rio

-

São Paulo

-

Kibutz

-

Adolfo Sheinfeld,Benjamim Roisman,
Tzipora Schapiro,

Buby Beider, Edith Friósel, Vátorio

Corinaldi, 18562

Luiz Lexmer o Poter Lowy

4 - 022 K à, elogo como responsavel pela guisbarut ártzit=
o Chaver Ervin Semmel.
Y

,

1

4

5 - 02º KA, indica o soguinte Vadd como
responsa
preparação, edição 8 direção da revista:

MARKIN TUDER
os RIO CORINALDI
LEAO KARABTCHEVSKI

22  טא ד8

ICHUD
“y

HANOAR

92 1 2 Lom

—EACHADUTAL
DROR
GORDONIA

KIBUIZ HACHSHARÁ EIN DOROT, 1%,

1,2 e 3 AGOSTO DE

