
   

  
RESOLUÇÕES DE CHALUIZIUT,

la. Resolução- O IV us Artzi do movimento considerando o ótimo desen-
vólvimento Chevrati, Mishki e Tnuatí do Kibutz Bror-Çhails

Considerando sua fidelidade e ativa militancia nos cami-
nhes Sionistas, Socialistas e Chalutzianos do movimentos 2

Menifesta suas mais vivas saudações e congratulações com
a certeza de que estg trabalho tão vivamente iniciado frutifique e
se desenvolva cada vez mais.

lla. Resolução- O IV Kinus 4 reafirma 88 66018868 68 76168 60 100
sob o Mifal do Movimento a saber+

1º) Mifal do Movimentos

a) A Veidá do Ichud endossa a decisão do nosso Garin em
Eretz de לכ|שי da construçao de Bror-Chail, transformando-o no
Kibutz inuati do Movimento brasileiro,

b) 4 Veidá do Ichud resolve considerar Bror-Chail como Ki
butz Tnuatí do Moyimento, que representa suas finalidades kibutzianas,

9 politicas o ideológicas, dirigindo portanto a €le seus garinime.

IlIa. Resolução- O IV Kinus ArtzÍ reafirma também as decisdes do 112 Kinus
Artzí, sobre Bror-Chail, meshek tnuatí, bem como as decisões sobre de-.
veres e direitos mutuos entre o movimento e seu meshek tnuati, a sa-
bert

Meshek Tnuatí.

1) O II? Kinus Artzí vê em Bror-Chail seu meshek de Movi-
mento para o qualse orientam seus garinim e reservas chalutzianas,
sendo sua expressao kipbutziana política, 4890108108 6 0 instrumento
ativo no cumprimento de suas finalidades últimas.

| 2) 0 1192 Kinus Artzí estabelece portanto ques-
de O Kibutz Bror=Chail, etapa realizadora do Movimento em

Israel, e = parte integrante, baseado nos seus estatutos, seguindo
seus principios e diretrizes, obedecendo as suas instancias superio-
res e sendo seus chaverim membros efetivos do Movimento, com os mesmos
direitos e deveres,

3) O II2 Kinus Artzí resolve que serão os seguintes os de-
veres de Bror-Chail para com o Movimentos

a) Q Kibutz Broy-Chail está submetido à disciplina do
Povimento, ligado as suas instancias וי e obedecendo
as suas resoluções, nos problemas de Movimentos,

b) Deye representar o Movimento, quando êste não desig-
nar chaverim, junto as instancias israelis e mundiais do Movimentos

c) Deve realizar trabalho do Movimento, nos setôres que
lhe competem,

d) Deve manter em sua atividade cultural e mosdot o es-
pírito e os problemas do Movimentos,

li) O II? Kinus artaí resolve que serão os seguintes os di-
reitos de Bror-Chail em relaçao ao Movimentos

0 a) Receber com antecedência todas as informações das
instancias do Movimento, tomando parte na elaboração de temarios e dis
cussoes de problemas de movimento.

b) Representar-se junto ao Movimento, com direit a
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c) Orientar os chaverim do Movimento que fazem alió,

à) Ter o direito de exigir auxílio do Movimento.

O IV Kinus Artzí reafirma gua responsabilidade para comה
ror-Chall e a necessidade de completã-lo qualitativa é quantitativa

קיה para que possa transformar-se de forma completa no Kibutz Tnua
ti do Movimento,

Va. Resolução- 0 IV Kinus Artzí considerando asgrandes vantagens que trou
xe para 0 gapy do Movimento a organização chalutziana resolvida no
111% Kinus Artzl; 2

Considerando já ter decorrido um espaço de tempo grande des
de a organização chalutkiana passada 2

Donsiderando as modificações na Sistematização Educativas,
resolves

Proceder a uma nova organização chalutziana a ser consoli-
dadas no decorrer do semestre entrante,

olucño- 0 IV Kinus ArtzÍ resolve para tanto, e em geralmanter a
comissao de Chalutziut de 3 membros com as mesmas atribuições que te-
ve até agora.

Ta. desolucão- O IV Kinus ArtzÍ resolve que o Merakez a ser designado pelo
nus visite minimalmente os snifim S.Pavlo, Rio, P, Alegre6

Villa. Resolução- O IV Kinus Artzí resolve que fica a critério da Hsrihacá Ar-
tzit,o estudo das possibilidades e necessidades de serem abrangidas
tambem B.Horizonte, Recife, nesta visita.

IXa. Resolução- O IV Kinus artzí resolve que por ocasião das visitas se rea
zem assefot de chevrat para toda shichvêa de magshimim e reuniões de

maskirut para exame dos sheilonim apresentados,

AO IV Kinus Artzí resolve que estas visitas se realizem após9 O termino das shlichuiot chalutzianas aos snifim ( 15 de Setembro ).

Xla.Resolucio= Q IV Kinus Aptzí resolve que seja reunido durante a 22 quin
zena de Outubro um plenário de Chalutziut com as mésmas atribuições do
ano passado,

Ia. Resolucão- 0, IV Kinus Artzí resolve gue este Plenírio compôr= se-á de
11 chaverim a saber:

Um representante de cada snif,
Um representante de Ein Dorot.
O sheliach Mordechai Chaitenik,
4 00018980 de Chalutziut.,

XlIla.Resolucio-0 IV Kinus ArtzÍ resolve que á base das visitas feitas pelo
Merakez, a comissão de chalutziut orgenize uma proposta completa dechaverim e grupos de entrada em Hachsharã a ser posteriormente ratifi-
cada pela Hanhaga Artzit.

XIVa.Resolucios0 IV Kinus ArtzÍ resolve que esta proposta a ser estudada eaprovada pelo Pienário leve em conta todos os problemas dependentesentrelaçados, tais como
Sucessao dirigencial(nacional e 10081 (.
Maskiruiot dos snifim, Chuguim, Formação numérica chevratídos grupos de entrada em Hachshara, manutenção constante em Ein Dorotde Chevrot bem constituidas sob todos os aspectos, etc.

XVa . Resolução.-0 IV Kínus artzí resolvg que também a Semelhança do ano anteor fique como atribuição do Plenário considerar as propostas da comigsag de Chalutziut naqueles aspectos que cabia antigamente a uma Pepui-
sha de Garin. , 

 



 

5

ão O IV Kinus AptzÍ resolve que a Comissão de Chalutziut de
3, figug depois do Plenário como comissão de caráter permanente e

responsável para zelar pelo cumprimento de todas as 860190608 860%8-

das em Plenário de Chalutziut e resolver em primeira instancia os

problemas que possam surgir.

YáVIa.josolução. O IV Kinus Artzí reafirma a resolução de continuar o,tra-

palho de itrachavut e bilti-tnuatim diretamente para a Hachshara con

forme a resolucao do 112 Kinus ArtzÍ_con oa lio direto dos shli-

chin de Bror-Chail, regomendando poyem sejam tomadas todas as medidas

para que possa a chevra da Hachshara estar preparada afim de no

absorver cstes novos chaverim, devendo a למטה a medida que possivel,

transmitir aos mesmos seus valores.

AVILIa,esolução- O IV Kinus ArtzÍ resolve que este trabalho por ora se fará

com o 6? e 7º garim,

XIX. Begolucêc.-O IV Kinus Artzí resolve que a atiá da retaguarda do 6º ga
rin se daré em Janeiro de 1956.

Resolução- O IV Kinus Artzí orienta a Comissão e o Plenário de Çhalu-

ter que por ocasiao deste, se estude todas as medidas necessarias

para,passagem da Haçhshara ao,7º Garin, bem como nesta ocasião se jo-

me todas as resoluções necessarias para garantirem o bom e normal exi

to desta passagem.

XXla, Resolução.- O IV Kinus Artzf reafigma a necessidade da HanhagáArtz1t

manter e executar com tóda a rigidez a decisao sob Ivrit e aliã a

tidas nos estatutos do K.H.E.Dorot, aprovados no IIIº Kinus Artzl.

XXIla.Resolucio.-0 1V Kinus artgí recomenda a Hanhagá Artzit que oriente &

finalize com toda a rigidez os passos necessarios para a 8138 do 62

Garin en Outubro, dos chaverim ainda não aprovados sob os criterios

acima m mencionados.

O IV Kinus Artzí resolve que aformaçãodo 7º garin se da-גג.
inclusive.ל168va dentro dos marcos e formas das resoluções de

XXIVa, Resolução- O IV Kinus Artzí resolve que os marcos de base para entra-

da,do 7º Garin em Hachsharã são! Dezembro de 1955, Março de 1956, e

B Agosto de 1956.

Va. Resolucio.-0 IV Kimus ArtzÍ resolve que a aliá do 7% Garin se dê em
fins de 1956 devendo a data mais exata ser estabelecida por um congres

so posterior.

XXVIa. Resolucño- O IV Kinus Artzí considerando as responsabilidades do mo

mento para completar Bror-Chail no sentido quantitativo e qualita

tivo para possibilitar a formação completa de Bror-Chail como

Kibutz Tnuati; considerando o fato de existir em Eretz uma se-

| rie de kibytzim com chevrot numericamente incompletas que necessitam

| de Hashlamã; considerando que o 7º garin não esta formado; consideran
do que e Fixgxxim opiniao do garin 6 6 decisiva importancia: julga =

completamente prematura a discussao e decisãosob o destino do 79 ga-

rin no presente Kinus e resolve que a discussao e decisão se fará na

76104 a ser convocada nas atividades de Verão ou no outro futuro con
| gresso a ser resolvido na ocasiao,

11 8 &o- IV Kinus Artzí tendo em vista os bons resultados alean=
cados atravez das atividages orientadas pela comissão dos 7, resolve
seja mantida a mesma no m limo ave Outubro vindouro e oriente a Ha=
nhagá Artzit que estude as mejhores formag de como manter todo esse
ritmo de contacto entre a Tnuáa e Hachshara, apos essa data, 



 

XXVilla.Resolução- O IV Kinus artzí considerando que 8 aliá do 6% Garin

se dara em Outubro de 1955 resolve que a exemplo dos anos, ante-

riores o mesmo saia para shjichut Ghalutziana nos snifin a par-

tir do próximo dia 30 de Agosto ate 15 de Setembro.

XXIXa .Resolução- O IV Kinus +9 orienta é concita os snifim a se

prepararem com a devida antecedencia para que possam OS grupos da

shlichut encontratem o mais absoluto apoio e recepção afim de leva

rem interna e externamente, nestecaso, principalemnte em atin-

gir os cículos da juventude, as idéias realizadoras do Movimento

da melhor forma possível.

|osolucio- 0 IV Kinus Artzí considerando todo o plano de melhorias

realizado pelo KsHelisD. em especial todo o trabalho de remodelação

efetuada na Hachshara, orienta o Pleyario deChalutziut cue sejam os

grupos que entrarão em Dezembro e proximos, preparados para continua,

rem de acordo gon as possíbilidades, o desenvolvimento dos shipu=

לבתה

forma permanente aforaרטסדד,ה170-65010620א1תטפ8606269017642%21
a comissao,de sete, enguanto ela existir, mormente depois, sejam

os responsáveis para zelar pela manutençao e gesenvolvimento dos

shipurim em Ein Dorot, a Mazkirut da Hachshara conjuntamente com

a Guizbarut Artzit.

|]- Jesolunão- O IV Kinus Artzít reafirma a indispensabilidade de um

estreito e vivo contacto entre a Hachshara e a tnua,

 



 

1) O IV2 Kinus Artzit, consigerando que as datas de entrada dos grupos
do 6% e 72 garin en Hachshará sóo muito mais espaçadas do que ate ago-
ra os garinim tem tido, o que poderia vir a trazer uma falta de unida-
de para o garim em alguns aspectos,

Considerango que este espaçamento bgm como o tra-
balho desenvolvido no movimento dã origem à um 6º, 79 e próximos gari-
nim de caracteristicas provavelmente bem mais amplas do que os garinim
precedentes, 2

E Considerando gue uma vez que o 62 garin( ja se
sabe que vai Bror-Chail ) ligarz-se-so a ele todos parentes proximos e

יי que tem laços indissolíveis com a chevrá deste garin e de Bror
hail,

Considerando que uma pequena parte indissolível
de chevra deste garin permanecerão por longe tempo ainda no galut em tra-
balho e militêôncia do movimento sô podendo fazer alia muito mais tarde,

E 2 Considerando que todos acima mencionados tem uma
ligaçao inquestionável com Bror=Chail,

Considerando as resoluções dopresente kinus sõ-
bre bilti-tnuatim e hitrachavut direta para Hachshará com vistas ao 62

O. 72 garin, 2 o
Considerando que € orjentacao do movimento de con

centrar uma ampla echgvra nun mesmo ponto apos o fim da alia para Bror-
Chail, que xx se dará só somente quando este corresponder a nossa aspira
ção de Kibutz Tnuati, 2 É

Considerando pois, que ha necessidade - ja que
desconhece-se por ora o destino do 72 garán - de constitui-lo num amplo
e forte agrupamento, . É

2 Considerando que tambem uma narte da chevra des-
te 7º garin tera possivelmente de permanecer no Galutth aleum tempo de-
pois que o grosso do garin fizer alia, por necessidade de trabalho e mi-
litancia dentro do movimento,

Resolvei- .
2 A instituição de chativa no movimento passando

pois a alia de agora em diante a ser feita sob a forma de chativot=a118
- em diversos grupos, portanto que em seu conjunto terão o nome de cha-
tivã do 6º garin, chativa do 7º garin, ete.

2) O IV2 Kinus irtzl orienta a comissão de chalutziut, o Plenário de
Chalutziut e a Hanhaga Artzit a - tenho em conta as realidades acima
citadas - que sejam tomadas todas providencias necessárias para que cada
cha tiva se forme, crie e trabalhe dentro de uma chevrati,
tarbuti, profissiona)., economica, etca

 


