088 DE CHALUTZIUP DA IIa. VEIDÁ ARTZIT
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- A Ilma, Veidóí Artzit vé A Chail seu meshek de movimento
púra e qual sae erientades seus garinim_e reservss chalutziar
nas, endo. sus expressao kibutziana, política, 1680192108 e. e
instrumente
«tivo ne cumprimento de suas finalidades ultáreas,

118. Veida Artztt estabelece que :

Kibutz Brer Chail, stapa realizadora do movimento, em 12
sua parte integrante, besegde nes sous estatutos, seguindo
 גe oe e diretrizes; ebedecende as suas instancias súe sende seus chaverim membros efetivoes do movimente,
direites 8 1:
5- 4 118. 08168  ספת8 que sao 08 860010%68 os dev res de
bror “hall para com o movimento:
aj 0 Kibutz Brer “hail está submetide & disciblina do mevimento, ligado ss suas instâncias e ebedécendo as suas resolu¿ses nes preblemas de mevimento,
:
4
D) Deve representar o mevimente, quando este nae designar chaverim junte as instancias israelís é mundiais de movimente.
Deve realizar trabelhe de mevimente, nes setores que lhes
cempete.
2
manter em sua atividade cultural e mosdot o espirito e
ias -de movimento.

Da

1dáAArtzit resolvo que são os segulntes- os direitos de

ce

e ao ao movimento +
8
:
ntecedôncia tedas as informações das instancias

ednoo parte na elaboracao de temarios e dis89088 086 preblemas de movimente.
Kepresentar-se Junto se movimento, cem direitos eficiais de

delegados. per seus shlichim,

:

e) Orientar es chaverim do movimente que. fazem alia,
d) Ter o direite de exigir אטפ6111 68 טס.
2 .8 Veida artzit, considerando ser Brer Chail o meshek tnuati

de mevimente conclama seu kibutz om Ergtz a
táte com as Aira educativas da
ivros, filmes; tcs
8

A Ila,

manter o maximo

tnua, no Brasil,

co Y)

atraves de pu-

Veida Artzit, considerande ser Brer Chail o unico meshek

tnuati do movimento 6 deo-ishuv brasileiro, na medi ná, resolve le-

var de uma forma

intensa e ativa seu nome so

( ג8 Artsit,

a)

ishuv brasiléiro,

., considerando :

a Té sporisabilidade da tnua para com seu meshek tnmuati Brer Chail,.e a necessidade de comple ta=
“le, qualitativa e quantitativa-

mente para que possa transformar-se integralmente em kibutz tnua=
ti de movimento;
ol
É
E
b) as exigencias chevratiinm que impeem a chativá do setime
gerim
2 mesmo destine da chativa de 6% garim;
c-) a: impossibilidode de dividir a atençao de ishuv brasileiro e &
movimento, ne momento presente, em 2 mifalim,
Resolve orientar e dirigir a alía da chativa do 7º garim para 6
£ibutz: Bror Chail;

א
A ITa,

ן

Veidá Artzit, reunida ne

Kibutz Hachs

hara Ein Joret, a 2
da decisão da chabtiva de (2 garim e da
tnua na bashlama ds mesmappara Bror Chai] conclama e exige da Hanhag
a Eliona de movimento e ds
Vaadat Hatnua de Bror Chail defenderem ardor
osamente costa decisão
celocando-se inquestionavelmente 80 lado de
movimente neste decisive problema sempre
e ende ferem chamados a

se

prenunciar,

A Lla. Veida Aptzit aspira a que a aliá de
12 grupo da chativa de 72
gsrim pessa se dar em

fins de 56 eu, e meís terdar, em
inícios de
devende em tede case a Illa, Neatza
Artzit reslver en definitivo,

בל

10 - À Ila, Veida Artzit delega 8 8
Artzit poderes especiais para er
ganizar a alisa de biltida

tnuatim e chaverim Que ficeram para

tnua me movimento,

trabalhe

11. - A IJa. Veida Artzit, consider ndo a
necessidade de possibiligar à chativa de 7º garim sua transformação numa
chativa forte e empia a fim à
de fortificar e movi ento. e solidificar
e meshek tnuati
Bror Chail,
reselve :
5
9
a) orient
ar a Gomissão de Chabútziut da Heanha
ga Artzit na planíficaçao do trabalhe de aumente da chatíi
ve de (+ garím nos snifím nos
Seguintes cases :
a
55
2
1- proselitismo com jovens cerrespend
entes a geraçao da 8

(2 garim;

2- proselitismo mam especializado
com bilti-tnuatim.

lg& - A Ila. Voida Artzit resolve a reali
zação de uma Peguisha Nacional da
cnativa de 7º garim, a se efetu

ar em inícios de aposte, antes
da 118.

₪908 028 3%

,
,
15 - 2 118. 0108 6% reselve que a
peguisha nacional devera, rever a estrutura completa da chativea dê 7º
garim o estudar as formas de melher basifica-ta,
À Ta, Veidá irtzit resolve que
devera ainda a peguisha rever a.
plani
ficacao das entradas em hachshara,
tende em vista a realidade de trabalho a longo 02898 8 3600 686
por diverses chaverim, membros
da

chativa de 7% garim.

15 - A Ila. Veida Artzit concita e snif
Rio de Janeiro a dedicar o maximo
esforço no sontido de
criar um ¿rupo que possa
72 garim, da mesma 2908080 correspend
ente.

se ligar a chativa de

65 = 4 118.

79188 Artzit resolve que ss dátas para
as preximas entradas O
Hachshara devem ser : 10 de agoste e
( de dezembre.

A Tla. Veida Aptzit' reafi

rma as decisosa de Plenario de Chalu
tziut, efetuado em outubro de 1955, naque
les atribuicoss que lhe foram confe
rides pele
1V Kinus

A Ila.

Artai.

Veida Artzit reafirma o valor
de

trabalhe com bilti-tnuatim para hachshara q Brer Chail, endo orien
tação expressa que 68 mesmos ₪88 sem um tempo mínimo: ne movimento, “fim
de pesibilitar-lbes uma melhor
80362689 dos valores da tnua.

1-5

4 118. 8 Artzit constatando
os excelentes resultados obtidos
cem
bilti-tnustim para Brer Chail,
reafirma que. e trabalhe em quest
ao devera ser

efetusdo por shlichim de Brer Chail
em direta colabBração com
o movimento,
;

A Ila. Veida Artzit reaf
irma

ndo 9 desenvolvimente do
trabalhe de
de familias jovens a Brer Chai
l, resolve orientar a alia de famí altá
lias
dentre do seguinte crit

erio : as jovens e relativament
e medias para
Bror Chail.e as mais adultas
para Kin Guev, deverde, pore
m, em qualquer case a ultima deci

sao ser tomada em conjumto com
a Hanaga Artai ti

$

2

:

e!
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21 -

=

.4 lla. Velda Artzit reselve que & tarefa básica da 09018888 66 028- |
lutziut ) 00018886 86 >) ne prexime período devera ser a planifica-=,
cae da

perspectivas chalutzianas de

trabalhe,

oriontoçãao da

Peguesha

Nacional de julho e ampliacao da chutiva do 7º corim, devendo ser

designado um respensavel geral por

22 -'

tedo o

trabalho,

A Ila, Veida irtzit resolve que as maskiruiot dos snifim sge direta-

mente responsaveis na tarefa de ampliação da chativa de 7º garim,
devendo ser enviados relaterios mensais 8 respeite a 861808 68

8

à

|

Chalutziut da Hanhaga Artzit.

A Ila. Veida Artzit resolve a formação de uma Vasdat-Hatnua-llachshara
que agita seb erientaçao da Hanhaga Artzit e designar um centralizador
nacional desta Va-da, devido a necessidade úe contato intimo de movimen=
to com ₪
2
E
2

'

o
4

KIBUTZ HACHSHARA EIN DOROT º

0200

As atividades desta 789868 88086 08868088 8 seguintes 06266085 12
a) terbut geral
E
) artzaot de chaverim da Hanhaga Artzit'o snif S.Paulo, na Hachshata
) Artzaet de shltchim de Erer Chail e Hanhaga Eliona
E
) atividades em cenjunte com e snif S. Paulo.
) atividsdes e contato 068,068 demais snifim, principalmente no mes
de julho, antes de montza, o qual sera livre para trabalho
s locais

des snifim.

R
o

f) publicacees para

e movi

ente,

da

que deverao selr de LS em 45 dias.

B)scentato sstreito Com as chativot do 62 é 7º -garinim.
.

.
%6 - A mazkirut do .Kibutz deveraוinformar פפתפת1סמת6 5 פתתפת
 שa Artzit de

desenvelvirento-destes atividades.

25---A IIa, Veida Artzit reafirma a.

permanente necessidade do estudo de

ivrit, na hachshara, estabelecendo que o livro à ser adotade
no preximo periedo sera o Elef Wilim (1%), devendo a LITE,
Moatzá Artzit
de acordo cem es resultados
ratificar ou retificsr a oriontaçao
re-

ferente so livre,

26 -:À Tia, 76168

06ת878018ת660 as vantagens de se ter regularizades

a decumentacao de cheverim, antes da alia, reselye fixar a obrigate
-

riedsde da

entrega, entes da

exames medicos"

entrada em hachshara,

juntamente cem os ex

des documentos necessaries a feitura de A

ALIAT HANOAR

26 -

A 118. 76188 Artzit resolve continuar cem à formaçã
o de chevreat. near para o meshek Bror Chail, per considerar
setisfatorios os resultades obtidos;

2

27 - A Illa. Veida Artzit

chshara, estara de

>

resolve que a centralizacao des

trabalhos, na haehi

preferencia a cargo de um chaver da hachshara, de

garím 8110, como qual dra a Áliat hanoar,

28 - 'A Tla. Veida Artz1t resolve dontinusr o desenvo
lvimento deste trabalho |
nas cidades e interiores, precúrendo atingir noves
pentes ceme o seter |
88182801 e a reglas de norte de pais, Destacar a im.
ortáncia da shlicm
chalutziana,

judaicas,

reglizar;

tambem tal trabalho principalmente nas
escolas

y

3

29 TIA, Voida Aptzit resolve
que e shslisch da Hanhagá 4252
17, ב8 0
em conjunte com
um chaver de mesmo snif designade
pela Velda,
es responsaveis pela Aliat hanear nos: respectíve
s snifim.

sejam

'

a

₪

> Ea

Veida Artzit reafirma 8 necessidade de concentracae,
pele periode de um mes cem a finalidade :

20 LL8.,
shara,

a-

conhecer

a

na hach»

chevrays

b- estude de ivrit;
c-- conhecimento elementar da

vida

kibvutzisna.

.
. Veida Artzit reafirma a obrigatoriedade dos 625008

e mental, antes da cencentraçao, devendo tambem,
aprovados, apresenterem seus papeis para 18.

antas

,
ל
0801008 11-

4 Veida Artzit resolve, ou melhor, reafirma que es candidatos
a chevrát nosr, obedecem,para aprovacae, regulamentacas de sliat
near e de Brer Chail,

sendo que chaverim do movimento;

6676286 567 802978099 de snif e da Hanhaga Artzit.
,
.

 ב,811

86167 Artzit resolve que come Comissao de Chevr

alem diste

t

Maskirut Peila de Hanhaga Artzit, em conjunto cor! o
trabalhe de áliat nesr em primeiras

Noar funcio=

chaver centra

instanciás,

Veida Artzit resolve organizar um grupo de 15-15 ames a fazer

a

Ai

:

18) em (24-40) setembro do 1956.

. Veilde Artzit reselve proper a Brer Chail para estudo o0
lucoss repidas, 68 seguintes preblemas :
as necesidades de Brer Chail em relaçao a outras idades;
pressao na aliat near para que tedos os trariites de. alia sejam fz

facilitsdes.

