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Kedina, ga Ea meto 93ts SRPUSEA, NO momento qproclama a lla. ל o aumento da agressividade inimiga,total identifica o 8 Artzit do Ichud Hanoar Hechalutzi a suaio cao com os esforços do ishuv em Eretz e do po-

undo na Preservaçao da integridade e da independóncia de Medinat Israel.

0 יי E ento conciente da responsabilidade exigida pe-E taa concentra seus esforços para o incrementoas oim para LkOK CEnIL, que e, juntamente comishuvel sfar e tava Hagans 10150807 um balusrte devanguarda na defesa de Medina,

A IIa, Veids artzit confia na T í
oen -«contla na força e no espirito do6 gma e total agesso e solidariedade ante os di6188 que « país atravessara, 0

- A Ila, Veidá artzit do Ichud Haras» Hachalutzi, sauda 0
MAPAI - partido da glasse obreira israeli -por sua atividade
na direçac da Medina, em sua construçao sionista-socialiste,
e na defesa de sua integridade, Outrossim sauda a Veida os
milhares de preletarios da cidade, que se mobilizaram na a-
juda aos ishuvei-sfar,

4 ,

À Ile. Veida Artzit sauda o proximo Congresso Sionista La-
tino-Americano a ser realizado em lontivideu que sera a
expressao de solidariedade do judaismo continental a medina
em seus dificies momentos atuais.

A Ila, 761681 88008 8 60811850 obreira efetuada na for-
maçao do governo israeli, almejando a que 8 mesma renove as
espiracoes de unidede obreira do proletariado israslinas
grandes tarefas de kibutz geluiot, bitachon, e construção
socialista 08

À Las Veldá Artzit ssuda a nova Hanhagá Elioná e a 106881 -
ficaçao de suss atividades. Outrossim sauda a vinda papa tra-
balhé na tnua brasileira do chaver Mordechai Neustat. 
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A Ita, Veida APtzit 89089 o meshek tnusti Pror Chail,Concleimándo-o cada vez mais a trilhar 9 caminhb reno-Vador dó movimento chaluttiano ns 00188.
8 11%. 06168 44521% ₪ 8008 8 chativá do 62 garim , oraem hachshara no kibut 2 Ramat lochsnan.

A iai Veida Artzit Sauda as forças sotialista ho mundo emsua luta contra o capitolibmo e coloniblismo , em seu ém-Penho péla construçao sociblista,

A Ilai Veias Artait rejubila-se com a posição Je simpatiamanifestada pela Internacional Socialista e Medina Isra-el neste momento difícil para sua seguranças,

A Ia, Veidá artzit sauda o próxima Congresso Sionista arealizar-se em Jerusalem, que devera trazer 9 solidariedade incondicional do judaismo mundial a Medina, augurando 8Que consiga aclarar definitivamente as finalidades do mo-Vimento sionista nos dias atuais e encontrar is caminhosverdadeiros de uma concretização sionista nas amplas camadas do judaismo mundial.
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RESOLUÇÕES
ה

MESHEK TNUATÍ

EA odios Volaó air 1
E ap Velda Artzit vo em Bror Chail seu meshek do movimen-O para o qual sao orientE ados seus garinim e reservas chalutzian 8 o E 8º ָ denas, sendo sua expressao kibutziana, política, ideologi
9 Oo ins trumento ativ 1

1

E 6 5 o no cumprim

a -- 6
prir ento de suas finalide

2 = A Ha, Veias Artzit estabelece que:O Kibutz Bror Cheil. etapa realizadora do movimento em Israel, e sua parte integrante, baseads em seus estatutos, seguindo seus principios e diretrizes, obedecendo a suas instancias superiores, e sendo seus chaverim membros efetivos do meVimento, com os mesmos direitos e deveres, Er
2 = 4 45 Veida resolve que sao os seguintes os deveres de BrarChail para com o movimento:

7-0 Kibutz Bror Qhail estã submetido a disciplina do mevimento, ligado a suas instancias e obedecendo as suas resolucoes nos preblemas do -mo vimento,

b - Deve representar 0 moviments, quando este não designar
chaverim junto as instancias 18286118 68 mundiais do mo-
vimento.

c - Deve realizar o trabalho do movimento, nos setores que
lhe compete. a

6 - Deve manter em sua atividade cultural a mosdot, espíri-
to e problemas do movimento,

SA Tia Veidá Art,it resolve que s o as seguintes as ditetri-
zes de Bror Chail, em relaçao ao movimente:

a - receber com antecedência todas as informa çoes das ins-

tgncias do movimento, tomando parte na elaboraçao dos te
marios e discussoes de problemas do movimento.

b - representar-se junto do movimento, com direitos oficiais
de delegados por seus shlichim, E

c - orientar os chaverim do movimento que fazem alia,
d - Ter direito de exigir auxili> do movimento.

5 - A Ilas Veidá Artzit considerando ser Bror Chail o meshek do
movimento, conclama seu kibutz, em Eretz, 9 manter o maximo
centacto com as geraçoes educativas da tnua, no Brasil, atra

ves de publicaçoes, livros, filmes, etc,

+ + ,

- 2 108 Artz1t, considerando ser Bror Chail o unico me-
. e: do movimento o de ishuv brasileiro, na Medina, re

salve levar de uma forma intensa e ativa seu nome ao ishuy

brasileiro.

e

irtzit consideranda - :

7 6 daו tnua psra com o geu meshek tnuati-

o a necessidade de completa-lo - qualitativa

de Dene para que possa transformar-se integralt
E ibútz tnuatl,mente em k   



e 

b) as exigências chevratiim que impõe à chativa do setime
88rin CU mesmo destino da chativa do .52 Garin;e) a impos Sibilidade de dividir a etenção do ishuy brasi
qua e do movimento, no momento presente, em dois mi”
alim;

d) da expressa Vontade dos cheverim de chativa do 7º Garin
de viverem juntos em Bror Chail,

O a Veida artait, Teunida no Kibutz Hachshara Ein Dorot

E a luz da decisão da tnua e da 086178 0 7º Garin, no sua

* - hashlama para Brey Chai, vconaana e oxige da Hanhaga Elio
ne do Movimento e da Vaadat Hatnva de Bror Chail defende =
rem ardorosamento esta decisas, colocando-se, inquestiona-
'elmente, 80 1866 6 movimento neste decisivo problema ,semPA ITA a Veidá Art21t aspira a que a Alia dp 1º grupo de cha-

tiva do 7º Garin Fossa se dar em fins fe 56, Ou, 08 tar
der, em inicios de 57, devendo em todo o caso a 111% 2008 -
tza Artzit 20801992 9% definitivo.

10 - A Tra. 208 Artzit delega a Hanhaga trtzit poderes 980601 -
ais pars oresnizer 2 alia de bilti-tnuatiim e chaverim que
ficaram a trabalho da tnua.

Ila. Veidá A4rtzit considerando 2 necessidade de possibi-

ב4-1

litar a chativa do 7º Garin sua transformação nums chativa
forte e ampla afim de fortificar o movimento e solidificar
e moshek tiveti Bror Chail, resolve:
a - orientar a Comissao de Chalutziut da Hanhaga grtzit na

Planificaçao do trabalho de aumenta da chativa do 72 Ga
rin nos snifim Nos seguintes casos:

1 - proselitismo de jóvens de idade correspondente 8 geTração do 7º Garin;

2 - proselitismo especializado de bilti-tnuatiim.
12 - ג Veids Artzit resolve a realização de uma Péguisha Na

cional da chativa do 7º Gorin, a se efetuar em inícios de àgosto, antes de Illa, Moatza Ártzit,

e
.

הכל2דד. 8Artzit resolve que a Peguisha Naçional deverarever a Planificação das entradas na Hachshara, tendo emVista a realidade do trabalho a longo Prazo a ser realiza-do por diversos chaverim, membros ds chativa do 7º Garin.
- 5 Artzit resolve que a Peguisha Nacional devera

W

-

A Ia. ção : estrutura complets da chativa do 72 Garin eestuder as formos de melhor basifica-lss

- 3 nrtzit concita o snif Rio de Janeire a dedicar

15 5 Eao esforgos no sentido de criar um grupo queA ligar-se a chativa do 7º Gorin, da- mesma Beraças cor-Tespondente.

16 - à Ira Veidó Artzit resolve que as dotas para as Proximasentradas em Hechshara devem ser:
bra.

 

10 86 Agosto e 7 de dezen..   
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19

19

20
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25

4 1. 4 4 - ,
ds Artzit reafirma as cecisões do Plenário de

» Sfetuado em Outubro de 19 4
4 0 naquelas atri$98s que lhe foram conferidas polo ÍV2 Kinus Artz1.

A ,

ל Artzit reafirma 3 valor do trabalho com os
entação Stim para a Hachshara e Bror Chail, sendo ori-

8 expressa que os mesmos passem cm tempo minimo nomovimento, afim de ossibili 2dos valores ds os, elena dci
pi Artzit constatando os exelentes resultedos. com bilti-tnuatim psra Brer-Chaíl, reafirma queO rabalho em questao devera ser feito pelos slichim deBror-Chail em8 colaboração com o movimento.

Veida Artzit reafirmando o desenvolvimento do tra
ב

balho de alis de femíliss jovens para Bror-Chail, reso]
ve orientar a alia de familias dentro do seguinte crite
Pio es jovens e relativamente medias para Bror-Chail,eas mais adultas para Ein Guev, devendo, porem, em qual
Que caso a ultima decisão ser tomada em conjunto com &
Hanhaga Artzit.

A IJa. Veida Artzit resolve que a tarefa basica de Mach
18%8 de Chalutziut (Comissão de 3) no proximo perisdo ;
devera ser a plsnificaças das ps: spectivas chalutzianas
de trabalhe, orientação da Peguishs Nacicnal de Julho e
a ampliaçao da chativa do 72 Garin, devendo ser designa
do um responsavel geral per tod> o trabalho,

834 3 Artzit 2880196 que as mazkiruiot dos snifim
sao diretsmente responsaveis na tarefa de 9021190680 da

chativa do 7º Garin, devendo ser enviados relatoriçs men.
cais a respeito a Machlaxa de Chalutziwi dE Fanhaca An
steit.

KIBUTZ HACHSHRÁ EIN DOROT

A Ila. Voidá nrtzit resolve a formaçao de uma Vaadat Ha
kesher, intre a Tnua e a Hachshars que agira sob a ori-
entacao la Hanhaga Artzit, e designar um centralizador

nacional desta Vaada, devido a necessidade de contato in

timo ent>2o o movimento e a Hachshara,

As ativijades desta Vandá serso bsseadas nos seguintes
pontos basicos.

a- Tarbut geral R :

p- Hartzect de chsverim da Honhaga 20215 e snif S. Pau

lo na Eachshara., é

Hortz2ot de slichim de Bror-Chaile Hanhaga Eliona.

atividades conjuntas com o snif Sao Paulo.

atividades e contacto com os demais snifim, princi--

pa lmente no mes de Julho, antes du Moatza, o qual se

ra livre para trabalhos lorois Jos snifim.

f- Publicacoes para o movimento que deverao sair de Us

) Las. ;

g- us estreito com as chstivot do €2 e 7º Garin,

e-

d-

A
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3 + 

scot adotado no

POOR ORGINAL

A,mazkirut d ibu .4 do kib 2 6 A Ega Artzit do - tz devera informar mensalmente a Hanha-
Senvilvimento 668588

A Illa. Veidá ArtEstudo de Midis reafirma a permanente necessidado de
Da hachshara, estgbolecendo que o livro a

Proximo periodo sera Elef Milim 9112 ), de-
Moatza Artzit de acordo com es resultados re
ntaçao referente ao livros, hj

Véndo a Illa,
tificar a orie

A lla. Veidá Artz1 / E
Ú 0 כ ygularizada a do 1 considerando as vantagens de ss, ter re

ai aaa des chaverim, antes da 8118, 26808
z avvrigatorisdade da entrega, antes da entrada enפס

gra, Juntamente com os exames medicos é 08 documento;
Necessarics para efetuar-so a feitura do pasaportes

ALIAT  HANOAR

,

A Ea Veida Artzit resolve continuar com a formaçao da chu=
vrat Noar para o meshek Bror Ghail, por ronstârrar satisfato

rios os resultados cbtidossa 5

,
A Ila., Veida Artzit resolva que a centralizaçao dos trabalhos
na hachshara estara de preferencia a cargo de um chaver da
Hachshara, do garin alia, ccm-o qual ¿ra a Aliat Hancar,

A Ila. Veida Artzit resolve continuar » desenvolvimento des-
te trabalho nas cidades e interiores. procurando atingir no-
vos pontos como o setor sofarsdi e a Pe o norte d2 pais.
Destaca a importancia da shlichut chalutziana, que devera sy.

realizada principalmente nas 6800188

 

A Ira. Veidá Artzit resolvo que > sheliach da Hanhaga Artzit,

no snif, em conjunto com um chaver do mesmo snif, designad:

pela Veida, sejam os responsaveis pela Aliat Hanoar no resper

tivo snifo

2 Veidá Artzit reafirma a הכפר da "-neentração da

chevra, na hachshara, pelo per-odo de um ..zs com a seguinta

finalidade: .

a - conhecer a chevra

₪ > 080002 68 16 , E

é - conhecimento elementar da vida kibutzianaos

28 Artzit reafirma a cbrigatoriedado dos exames me

dicos fisico e montal. antes da concsersraçac, devendo tambem.

antes desta, -20 aprcvado «- apresentar os seus papeis para

e 7

a alias

A Ilas Velda Artzit reafirma que os cand*detos a Chevrat Noa

aprovados para a Aligt Eanoar 8 Brcr Chail, send”que chave-

rim do movimenta,' alem disso, dersrao ter aprovaças do snif e

7 1

da Hanhaga Artzito

É 2 ₪ E 4

102 Artzit resolve que ccmo Comissao de Chevrat Noar

A aaa “Ma zkirut Peila da Hanhaga Krtait, em conjunto
adהיpa a

Ruesao tralizador d> trabalho de A
com o chaver cen

meiras instanciasc

jiat Hancar em pri  



 

55 - A Ho. Voidá PaTesolveános a fazor alia cr

36 - A Io, Votaf
tudo incdiato o

a

POOR ORGINAL

Aui grupo de 15-15sctenbro ₪0

Artait r.s ANS propocr a Bror Chail para 0
soluçõos rapidas, os scguintos problemas:

as0es de Bror « Ghail em relaçao a cutras Edados

Pressao na Aliat Hancar para que todos 08 trán8 se
jam facilitados,

%א<<%44

    

  



 

DIRETRIZES FUTURAS
ו

A Tle. Volda armas
movimento:

 

RESOLTOGES
AANS

t reafirma ss | diretrizes básicas do

a - Chinuch
b - Proselitismo
ec - Ideologia
a - Profissionalização-Proletarização,

4 118.8 Artzit constatando:

a - o desequilibrio causado pela valorização de uma das
diretrizes em prejuizo de cutrass

b - e estado de snormalidade de nossa vida interna sduca
tiva, causada pricipalmente por tal desequilibrio.,

Resolve que
nyma sintes

ves de:

2
>

P

o trabalho do movimento devera ser86

e organica entre chinuch e proselitisme, atra-=

concentração na vida interna do snif, suas sh-
chavot malores, suas atividades;

valorizacao do trabalho educativs, através de
seu arraigamento definitivo dentro do movimen-
ts, centralização dos chuguim, madrichim e apri
meramento dos metodos;

continuação de trabalho de proselitisms, na mes
ma intênsidade e importancia que lhe foi dedica
da nos pericdos anteriores;

o trabalho de proselitismo será realizado pelas
shchavot maisres do movimento, abandonadd9-se o

trabalho especialde chaverim unicamente encar-
regados deste setor.

.
MR RH TD mn
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RESOLTÇÕESmmme

- À Ts. Veidá arteit
chaarvada pelo movi
Des externas,
constatando que

resolve manter a orientação goral
mento nestes ultimos anos em relo-

Qe 7 dispenser ferçng neste trabalhe
- 58 102608 80 nogss dispor nao são ca=Pszes de operar uma trensformaçao profunda no omblen-te sionista em8 899016 todas e qualquer aças é minimoem fseo das circunstências. 4 ' '

oresove, porém, que o mévimente par

tas e dea das atividades centrais signis -
a 1 aquelas instituições em que estao representadas

nteressos do movimento, bem coro mentera contacto
constante e regular com as instâncias proximos, com4 ;
Poslei Tzion, Pioneirss, Gr + eVehechslutz, ete, 7 ECD

POALEI TZION

A Ila, Veida Artzit res olve estender seu apoio 90 tra
balho do, sheliach 86 Ichud 0lomi stualmente no Brasil,
na sus tarefa de reorganização e stivização da Miflage
e considera de fundamental iuportôncia o proselitisme
- camadas jovens crpazes de trazer uma renovação in -
erna,

- 2 118. Veids Artzit conclams o Posle Sion Hitachdut a

assumib a liderança que lhe cabe no Ishuv Brasileiro ,
como psrtido majoritario, orientando e guiando seus des
tinos dentro dos válores ds 4118 6 dy Sionisme Socia -
listas

- A Ia. Veida Artzit chsma a atenção ds dirigência do Po
alei sion Hitechdut e do_Shelish do Ichug Olami para a
necessidade da organizsacao de um grupo jovem no Poalei
Sion, capaz de congregar a juventude sdulta, aproximsn

do-a e imbuindo-a de nóssos valores e garantindo a fu-
turo liderança do Ishuv.

- À Ila. 06168 825515 00מ88808 sor de fundomentsl import
tancia a existencia de Vaadot Hanoar em todos os snifim
do movimento e resolve 8 sua criaçao imediata nos luga
res onde inexiste.

A IIa. Veida Artzit propõe o seguinte esquema de fina-
1183868 do trabalho do Vsad Hanoar seo os;Peguinten:

financeiro para o movimente em conjunto comו
o Comité de 01808 ende este existir, perticipando da e:

confecgas do planejamento de entredas e saidos dos sni-

fim, assinando 8 relatorios psra a Henhaga e sendo res

ponsáveis pelo trabelho neste setor em conjunto com os

snifim.

Instêôncis de coordenação des atividades do Poslei Si
b) Pioncirss e movimento, nos assuntos de juventude peen,   
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4-5.     Tanto as instâncias e o ishuv,

0 PesPonsável por umo ação de: esclsrecimonte na-selovidsd 9 é das Piongiras sobre os finslidades e atitzianismo VoVimento, aproximação do Ishuv de chalu -anismo, aproximação dus psis do movimente.

2 “strutursr as relações entre os brganismos, etrovôs
odestinadas s guvir relotorigs do movimento

» “tividades culturais conjuntas, pirticipsçãa em ati-vidados especificas do movimente, curmo suas manifesto-ções externas, congressos, etc,

PIONEIRAS

A Ila, Veida artait resfirma abre o trabalho cum es Ploneirafaçao a sua dedicação e dinamiem conjunto com.o movimento.

s decisões anteriores só
s constatando com satis-
ca açao que desenvolveu

COMITÉ DE AvIGOS
A Ila, Veida artzit constato a necessidade de existgn-cia fe Comite do amigos em todos os snifim, sendo gussfinslidades o trabalho de ajuds financeira pars Qs snifim e propoganda para o Ishuv e participaçao nos traballhes de melhoramente de condiçoes dos Mosdonim e do ₪menta de Meshek Efneativos. -

KINUS Da OSU

A Ila, Veidá artzit ratifica e orientação dada pelos delegados do movimento na primeiras parte dos trabslhos doKinus da OSU e resolve participsr de sua finalizaçao domums delegaçao mais restrita, orientendo-a no sentido de:2) Tornar efetivo e constante > epoio financeiro aos ma-chanot kaitz e moadonim.
b) Griar o departamento juvenil da Unificada com as fi-
nolidados elsborada pelas comissões.

MACHLEKET NOAR VIHECHALUTZ

Veidã artzit resolve com sstisfsção a vinda deג178.
um Shelisch dea Nachleket Noar VtHechalutz e resolve a
coleborsção do movimento para que o seu trabalho seja
ber sucedido no Brasil,

A IJa. Veido Artzit posotvb quo a Henhágo Arbz1t clmbo
עפעמ 88 bases do trabalho em conjunto com o sheliach da

Moehleket

FEDERAÇÃO JUVENIL

artzit no espírito das diretrizes que ori-ב76168.178
entam € seu trabalho externo, resfirma a autorização da
do a Hanhaga artzit de, se surgirem as convenigncias de
vrdem politica e pratica, dar os psssos necessarios a
Formacse da Federaçao Juvenil,

INSTÂNCIAS SIONISTAS BRASILEIRAS

0
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18 -

19 -

20 -
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ertzit conststsbalho do movim va ae
ma a necessia

m satisfação e bom traento no Vaad Leman Hachsharot e reofir-ade de continuar com esta torefa,

CONGRESSOLATINO AMERICANOYAMERICANO
A Illa. Veidó Artzit constataimportante Maltes: ndo ser este congresso ums

E 30 do Ishuv da ¡imerica do Sul e-- ו propicie para um encontre continental
ל em Nstancias do movimento 681908928 e do sionis-
Pennו too a perticipaçoo do movimento neste

“.6TESSP, Reterminando a dosignages de seu delegade naresolugao de 912502088 6 designações.

24º CONGRESSO SIONISTA2000SLONTSTA

Artzit considerundo ser um direito de mo-ל76108
Participaçãonuyá delegação smpls do Poaו

lei Sion Hitachdut, considerindo a valiosa colabora =
que prdera haver s este congresso, resolve conside90

rsrs perticipaçao de um delegado do movimento תת delegagao do Poslei Sion Hitachdut.

34 118. 7616886% resolve que este delegada será um
dos chaverim em Hachshara emEretz, sendo designado ns
parte de eleiçoes e designações.

MOVIMENTO MUNDIAL

à Ila. Veidá artzit saúde a nova Hanhagé Eliona, recen
temente eleita desejando-lhe um trsbalho intenso e pro
ficuo.

NETZIGUT

4 Ile, Veidá artzit orienta a Honhsgá artzit a entrer
er contasot com a Netzigut, propondo a reslizacso de
uma proxims Peguishs Sul Americana para trater dos se
guintes problemas:
a) Organização > 2
b) Orientação é caracter de nossos movimentos na ¿meri
ca do Sal.
d) Trabslhc ds Netzigut»

A Ile, Veidóí artzit confirms « decisão da Hanhagá art-
zit para o envio de um trabalho continental

A IlSs Veids urtzit propõe a Netzigut a criaçao de um
Seminario Centrsl Latino Americsno para Madrichim, de-
vendo serem fixsdos na proxima Peguisha todss as condi
çoss que envolvem este seminario,

FORÇAS SOCIALISTAS BR«SILEIRAS

4 1198. 7618;05 recomenda não idar apoia a nenhuma
das organizações politicas atusalmente existentes que

dizem felar em nome do Secislismo Democratico.

Á TIE 79188 artzit recomenda a Hanhs gá artzit acompa

nher o denenvolrimentoida s ituagao e informar as ins
A

tíncias do movimento no caso de fatos novos e justifi

carem
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PINANÇASQU

A = Diretrizes
ה

A, - palo Veida Artzit resolve que as diretrizbs pro-imas do trabalho financeiro do movimento serao:
a) regularização das finanças dos snifim;! Participação dos chanichim nas responssbilidadesfinanceiras do movimento.e) da maior aplicaçao a fins educativos, tais como:bibliotecas, discotecas,etc, sos dinheiros do moy

Oficinas, meshek tzofiut ,
imento.

09. A דצמ.סגהשל manifesta sua aprovação aos bonsresultados do funcionamento de Guisbarut Artzit, eresolve
a2 sua manutençao cbalho financeiro do movimecom a regulamentação aprov

omo orgao diretor do tra-
nto, funcionando de acordo
ada no 112 Kinus Artzit.

BR A TIA Vedas Coser criar a “Regulamentação Finan-ceira" do movimento, que se constitué d a regulamentaçao da Guisbarut Artzit e todas as resoluçoes definanças tomadas no IIº JIIS e IV£ Binus Artzi e napresente Veida, obedecendo ao principio que uma re-solucao posterior revoga uma anterior e de conformidade como esta redigids na brochura dos Estatutos eRegulamentos do Movimento.

B - Passos praticos

kk - A Ia. Veidá Artzit recomenda é Guisbarut Artzit a rigidez na execuçao da cobrança das quotas e mass-chaver
dos snifim, bem coro no recebimento dos relatorios finançeiros mensais, usando dos meios que lhe facultam
o regulamento.

5 += A Jls. Voida Artzit resove a realização de slichuiot
especiais de finanças da Guisbarut Artzit aos snifim
onde se tornam necessarios, visando a criaçao de Vaa-
dot Hanosr ou Comite de ani.os, organização do trabalho
financeiro do snif, ajuda er campanhas, etc. 280881
chuiot nacional, recomendando-se o aproveitamento da vi
agem do chaver da Hanhaga Artzit pelos snifim.

6 - A Ila, 76108 Artzit resolve manter o sistema de funcio
namento de 2 csixas para os snifim, tendo em vista as
maiores facilidades de trabalho, determinando a execu-
ção das resoluções que os regulanentam,

   
ה
ד
ו
ר
 ה

 
 



7 > ב Ilas Voidá
Amigos do Ten
das, devengo
te a Moatza 4
darem da exec
Artzit de seu

Porto Alegre - abril - ב1

eee

R. de Janeire-
eee

B. Horizonte
Ke

  

Artzit resol
ud em cada s

ve que as entradas mínimas dos
nif serao as abaixk especifica: nto ser produtivo e gtingindo a-

rtzit a quota fixada, devendo os snifim cuiucao deste trabalho e informer a Guizbarut”
andamento:

*500 ,00; mais - 3.000,00; junho

+... = 11.500,00; julho - 6.000,00,

abril - 1.000,00; maio - 7.000,00; junha
** - 10.000,00; julho = 15,000,00.

abril - 15.000,00; maio - 18,000,00; ju-

nho - 21.000,00; julho - 2 54 000,604

- abril - 2.500,00; maio - 3.000,00; junhe

3+500,00; julho - 1.000,00.

- abril - 500,00; juribn-= 1.000,00; julho +.

- 1.500,00.

- abril - 3.000,00,

A Ila.Veida Artzit reafirma a necessidade da existencia da
* Comissão Financeira dos Snifim, composta de 3 chaverim, se
gundo resoluçao existente, obrigande-se og. snifim a enviar
a Guizbarut o nome do s.eu responsavel até: o dia 15 de mar

a Artzit resolve que ato o dia 15 de abril deve
aliconetado: em todos os snifim os comites de As
miges do Ichud, responsaveis pela campanha de Amigos do Ie
chud, principalmente pelos fundos para a caixa A, propssen
da d> movimento, realizaçoes conjuntas, etce Nos sn fim,

ende se mostrar possivel, pode este trabalho ser realizado

pelo Vaad Hanoare

+,

106 868 A-810 1 - Poderda ser constituido um Com
Pd com finaligade especifica, per ex: aquisi-

cao eu manutencgo de uma sede. Neste caso o trabalho finan

ceire geral sera feito em conjunto cem o Vaad Hanoar.

7.

- Nos snifim onde existir um Comite de A-
Aב ה es te ajudar e cooperar com

58 trabalhos do Comite.     



  

    

    
10 - I giga y . as . :

ad a ni Artzit propãs as Vaadet 3808 a criação
de movimento,a Mixta, com a participaçao deum chaver
1 ; רגמ 60 208161 Sion Hitachdut, e uma dasoneiras, sendo sua ,

finalidade:

a - :
organizar q orçamento semestral de snif

b - organizar mensalmente uma plenificacas de entra=
ָdas e saidas, zelando pelo funcionamento da mea-

ma e s endo responsável pur éste funcionamento,

6 - assitar os relatorios financeires enviados pele

snif a Guizbarut Artzit,
, 511 = À Ile, Veida Artzit resolve que os snifim se pederaocêntrair quaisquer dividas, exceto as pequenas e de cur

ta movimentação, com a aprovação da Guizbarut Artzit,
ddsdã que ,sejem dadas garantias de coberturg. Nos ca-
sps especificos, a Guizbarut Artzit estudara o procedi»
mentos

, e -

paragrafo unico - serao considerados pequengs empresti-
mos e de curta movimentaçao os que msn
tam numa divida total para os snifim:

Rio, S. Pauls, Porte Alegre o K.H.E.D.
de Crs$ 5.000,00 9 para Curitiba -Crsf
3.000,00 e para Belo Horizonte e Reci-
fe de Crsf 1.500,00

12 - A Ila. Veidá Artzit reislve que cada snif deyoré realizar
anualmente, pelo menes duas grandes realizacoes.

15 = A Ila. Veidá Artzit resolve aumentar 88 saídas com a Ke-
ren Levitzur, aumentando o seu orcamento, mantende a re-
gulamentaçao anterior, quanto u sua concessao dos snifim,
Encarrega a Guizbarut Artzit de zelar para que os snifim
se quitem com es suas obrigacoes, colocando-se no direito
de receber os beneficios do Keren Levitzur,

14 - A Ia. Veidá Artzit resolve aumentar as saídas com a Mach

laká de: Chinuch Veltonut afim de incrementar as suas ati-

vidades»

60 - D0 PATRIMÔNIO
2 ;

2 . Veida Artzit resolve que ate o dia 15 de maisde

% . 506 deyeró ger efgtuado um levantamente do patrimorio

da Áanhaga, nachshare e snifim, incluindo maquinas, mo-

veis, utensilios, meshek tzofiut, livros, etce

É responsável nacional por este levan-

tamento a Guizbarut Artzit e responsa-

vois 100818 08 chaverim designados pe-
las mazkirulot como responsaveis pele
meshek. NO. K+.H.E.D. € respensavel 9

Merakez Hamesheke

aba E

paragrafo unico -

 

 



    

  
ra enca
Shek do snif,
instancia
etc,

16 - A ITa, vo
תי
ida Artzit.resolve que cada mazkirut hasnif deveegar um de Seus membros como rbspensável pelo me
a sendo este, responsavel direto perante as

O movimento pela sua conservação, bom estado,

4

e ל Artzit resolve Proceder a uma campanha de au
8 ai Ae ao no setor cultural (livresmdis

5 : Utico (meshek de acam t lentaçãojogos, etc.) oficinas a eל profissionalizaçao e material educativo (trabalhos manuais e kishut.). : -
Paragrafo 1 - Este aumento será realizado através das entradas do Keren Levitzur, das Kupot das kvutzote shichavot (0% da mensalidade), e rendimentos das oficinas prefissioneis,

Paragrafo 2 = os snifim deverão submeter um plane, acompa-nhado de uma exposiçaocompleta a Guizbarut
Artzit, para a concessão do Keren Levitzur,

paragrafo 5 - este plano não será aceito se se referir a co
bgrtura de estragos causados per desleixo ou
ma organizaç o dos chayerim encarregados, quan
do para identico fim ja tiver sido condadida
anteriormente determinada sema,

18 - A Ila, Veida encarrega a Hanhagá Artzit de es tudas,as proropostas da constituição de um Beit Hamachanot MercazíÍ, onde
sg realizem os emin ries do movimento, dotado de facilidades
tecnicas g acomodacnes quepermitam um bom aproveitamento des
tes seminarios, ;

O estudo se referirá a: a) localização; 2
b) financiamente, que Sa 00מ-

tar com fundos especificos.

e ,
paragrafo 1 - este estudo devera compreedder tambem os rela-

cionades com machanet centrais, devendo se con
sultar os snifim S. Paule, Rio de Jameiro e as
Pioneiras, em relaçao ag lozal de Itu,

paragrafo 2 - deverá ser,formulada uma proposta completa, nc
maximo, ate a reuniao normal da Moatza, sendo
que, se possivel, devera esta proposta ser fei
ta anteriormante, consultada a Mvatza, epistos
larmente, e, uma vez apra3vada, ser feita em
praticas :

2-0

£
.

Artzit encarrega a Guizbarut Artzit de zelab pe

o 1 date nto todas as resoluçães constantes do regulamen

to ל do movimente, intlusive o que se refere aos sni

fim e das presentes resoluções.

2

  



20 - גדד . ida Art
Artzit para o a “ Aprova 8 Bos orçamento da Hanha gáodo de 26/1/56 a 26/10/56 :

Sechnut eAE A GIO ATI 100.800,00

Wado ו 27.800,00
Keren Hashlichim (ordenadas ) 86 .1100,00
Creditos a cobrar cn 59+000,00

Quotas Snifim AS 95.100,00
70א81ל7,)ֶה .. 2 60.000,00

 

TO TAS casta nora

Shlichuiot .יייייייייייידו'י 30.000,00

Peulot Hanhagá1 25.000,00

Secretaria ..יייייייייידווי'י 18.000,00

| Aluguel ,censsidorvs atrasado0

השב 206 .4.::4::+*::4: | Ss DOGGUO

Ordenados ...,..:++....''''''"**"0

| Keren Hashlichim ..o»»....... 110,000,00

| atividades Cnetrais 2.2.2...0

Dívidas sononsosnmansonanas» 50.000,00

א, 0172 14A

E 50.000,00
Keren Levitzur וי. roda

Imprevistos poses s sereno ses 15.000,00

  

,

po A L sore vindas h25 01,00,09    Too
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A TIM DA DIB

RESOLUÇÕES p

 

Cap. 1
A - Período de " 1 ano de trabalho "
1 - 2 118.8 Artzit, gonstatondo Es grandes vontagõns axig-tentes em dar continuidade de 1 80 integral ao trsbalho domovimento, resolve orientar as shlichuict, mazkiruiot o ati-vidades do movimento neste sentidos,

2 - À Ila. Veida Artzit resolve que este ano de trabslho tera ini-
cio em março,

un + A
2 $

STAהושר 1. Veiga Artzit constatando 8 necessidade dos snifim sededicsrem ss suas stividaces internes durante o mes de julho
reSolve dedicar este mes aos snifim.
Assim sendo, resolve פ 118. 76168 Artzit que o calendário enusl
do movimento sera o seguinte ,:
8) Ferias de Verao : Machage Central de Bonim

Seminario Central de Madrichim
Machans Central de Maap.-Magshmim
Kinus Chinuchi
Kinus Artzi

Julho : Atividades internas dos snifim

la. quinzena de Agosto Peguisha Nacicnal de Chinuch
Moatza Artzit :

ו₪4,2.

&) Alla. 76188 Artzit recomenda a Hanhaga 220216 o estudo das
possibilidades da realizaçao de um seminario ideologico p=-
ra magshimim dursnte o mes de agosto.

kh - A Ila. Veida Artzits no espírito de No À מסי 6trabalho" re-
solye que nos snifim maiores, pelo menos 1 sheliaeh permane-
cera por um ano continuo no snif, sendo que y se existirem mois

de 2, aspira a que , pelo menos dois, permaneçam por tal porio-
do. Nos snifim mencres a Ila. Veida Artzit resolve que nos sni-
fim om que se constatar a necessidade, 8 shilichut sera de 1

ano,

Det Tlas Veida Artzit, no mesmo s.ntido, resolve que as magkiruiot

“ dos snifim somente poderao sofrer substituicoos, na metade do

ano, para shlichuiot ou entr das em hachshara, desde que sejam

mantidos sgus nucleos basicos s quetal alteraçao nao cause ne-

nhum prejuizo a continuidade do trabalho.

= :

8 E domponidão de mazkirut -

*

-

:י8₪8 225215 ₪ 888 4
6 - 118, 79108 8 60 cosposição da maski-

o ostudo das proposta  
 



8 de Criação da Vasdá Lócni
8

aa chinuch ¿tarSer revistas na 11 גו Ped nd aids
7-דב
Veiga Artzit roafirmo a necsas :da Maeh irma 8 necessidade do funcionamentolaka Leshinuch Umachlakot.

8 - eNaide Artzit, no espírito das diretrizes traçadas reco-menda a rovalorizacao dos trabalhos dss machlakot.
À Cape LILI

C - Militóncia

,
9 - à Ila, Veida Artzit constatando nãe ser boa a planifioacao damilitancia dos snifim, recomenda a sua racionalização no sen-tido de atingir melhores resultados de trabslho.

Artzit resolve que os snifim deverso enviar 2 Ha-
הרם18.

nhaga Artzit ate o dia 15 a planificação 68 militáncis do shi-tuf, alem de sua planificaçao financeira.
,

רן, - A Tia. Veida Artzit resolve que somente um e no máximo 2 chavez| rim do snif ficarão ds militância o dia inteiro no snif, devendOs demais chsverim se profissionalizarem por meios dias ou diasinteiros. A planificacao de trabalho dos shlichim de Hanhaga se-ra resolvida em conjunto com os respectivos shitufim,

12 - A Ila. Veida Artzit rgafirma quo os shitufim não podem ter de-
| ficit, nem contrair divides cxternas.

e *
,12 - 4 118. Veida Artzit rgsolve que os shlichim de Hanhagá Eliona,

em trabalho na Hanhags Artzit e nos snifim fazem parte da plan i-
ficação da militência da Hanh Artzit e dos snifim.

  

É| dh - A TIs. Veidô arteit resolve manter a estrutura da Hanhaga, sus
sede em 0 Paulo, o funcionamento da mazkirut peilo, trabalhan-

| do centralmente em suss atividados em Sao Paulo, 2 chaverim,

| 19 - ב 18. Voida Artzit yesolwve ampliar, em pequena escala as tere»
| fas do chaver hanhaç o Rio de Janeiro, nc sentido de uma melhor
1 representação persnts 2s instanciss centrzis e melhores resulta-

dos para o nosso trabalho sxterno, dentro de nossas diretrizes
| de trabalho neste setor.

16 - A Ila. Veids Artzit, no sentido de tornar efetiva me
e o contato da Hanhaga Artzit e snifim resolve instituir s via-
gem do Mazkir da Panhaga, ou em seu impedimento, ouro chaver

ה para todos os snifim do movimento, os quais deverao
Sr Vis L tados: pelo menos ums vez por ano. E

, 2 E 8 8 este ocasião deverão sersida Artzit resolve que, neste. E

+ : = ו o problemas de criente ao, os problemas de chia
IES 5

nuch e finanças.   Sã LV

5 - ata das atividados centrais

 

3 insítuir o rodizio nos locais das
voidé ב alternadamente nos snifim

 

18 - EE

\ A E

; vidades contrais, realizendo-as

do movimento

  

   

   

 



   
  

 

       

BR SA Ta, 1 a
. aspaCa 8 Hanhagá Artzlt ostudar

Porto Alegre, € Fealizar a Illas Moatza Artzit em

Atividades de julho,

20 » À IIê, Voidá Artzit roscivo
Ba 98 snifim e Hachshara estudara planos para atio Ospecisis nos snifim durante o más de julho, le=

m consideração as possibilidades de envisr shlichimespeciais da Hanhaga Artzit pars
: 1 ara dCipar de trabalhos0Oia

que a hanhagá Artzit, em con

Capitulo y
Itonut

cla A Ia, Veida Artzit resolve editar um jornal como orgão
de divulgação externa dc movimento.

2 ? de .A TIa. Veias delega poderes a Eanhaga Artzit de fixar da
םכ=

tas de sus publicaçao bom como do nome em ivrit a ser da
do ao jornal, E

23 = A Illa. Veida Artzit recomenda à Hanhagá Artzit o estudo
das possibilidades de formaçao, em conjunto do Poalei Zi
on e as Pionciras, de uma editora; se houver possibilida
des, tambem com outras instancias. AE

2h - A Ila. Veidá Artzit resolve que o movimento participará
Ou mioaaa nos trabalhos pelo 1882 Ichud Ha”
noar Hachalutzi Al Shem Berl Katzenelsqn, denfrondas o-
rientaçoes a serem fixadas pela Hanhaga Eliona, devendo
todos os empreendimentos para o K.K.L. dyrante o trans=
correr do ano de 1.954, serem dedicados à aquisição de
arvores para o laar A

e) AIta, 70188 artzit resolve que dentro das diretrizes
basicas devem ser as seguintes as orientasgoes de traba-

lho para cada um dos snifim e

ta

RR

SÃO PAULO :

” resolugao imediatg do problema do moadon;

- estabilidade chinuchica; Ai 2

- estrutura organizacional e exiguncia 600

66 : E

- concentração nas shichavot maiores;

- regulamentaçac “inanceira;

RIO DE JANEIRO:

1- concentração interna, principalmente na zona nor-

te, assim compreendida:

- nas shichavob:
é .

8 moapiJimmnsgshimim; cristalizaçao e proselitis

mo de complemebtagao para as kvutzot existen-

tes;

   

 



   

  

ב

     
 

    
  

CURITIBA

bonim eS trabalho qde transmissao e graça:
Aedo issáo o Integração no movi

solelim e tzofim : empenho geral
A

A

e

b- no Brupo dirigente:
organigs 1ão 3 28680 0 shituf e consequente contrôle da miliNcia e vida financoira;

a= profissionalização- torizaçãe eso -ZaÇão-prolgtarizaçao do mesmo;and 18 e integracao a mazkirut de névo grupo diriE ge cial, e aproximaçao de uma 2a. linha; 9regulamentação financeira;- formaçao do 7º Garin;

2 - Proselitismo.

cris talização da kwutza de maspilim e sua formação
como grupo dirigente;

= regularizaçao financeira;
Ñ chinuchica;

- moadon

BELO HORIZONTE ;

- aquisiçao de novo mosdon; 2
- 00מ09ם6216%028080תםט0מ , principalmente na shichva

de bonim;
- regularizaçao finanedira;
- ampliaçao das shichavot maicres, em torno do nucleg

ja existentes.

PORTO ALEGRE

> concentração interna, nos seguintes setores:
- consolidaçao das shichavot maiores;
- proletarizacao co profissionalizaçao do grupo di-

רבסה o

- concentraçao nas shichavot menores, pela criaçao

de chuguim eficientes;

- regularizacao da vida financeira;

RECIFE :

trabalho paralglo de: / |

- cris talizacao de grupo dirigente;

- ampliação e trabalho nas shichavot menores.

Ke Es 0 2.

cris talização chevratÍ

- vida tarbuti:

a - ivrit a

j : imento
- publicaçao para o mov

: -0 gerais de tarbut

- passagem de trabalhos

- cuncentração mishki
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ELEIÇÕES E DESIGNAÇÕES

1-A Tla. Ve aa Artz1

para o ea dianaE 9 seguinte plano de shliehutres

Sao

Paulo: Adolpho N. Cheinfela de 1/3 a 30/7 - HonhagáANeustadt de 1/3 a 30/7 - HA, e snifz njamin Roisman de 1 8 50/7 - HA, e snifו Me Nhuch de TÁ a 3047 - HA. e snifcio Cimbalista de VA a 30/7 - Snif S.POscar Zimerman a910/% ESOM md A

Rio de Haneiro:

1102686281% de 26 a 30 -
Elisa Susskind de / 8 3070Oscar Zimerman de YA a 10/5
Sheliach a ser designado pela Henhagá em 10/5

Porto Alegre:

Buby Beider de 10/3 a 30/7
Ioshe Rapapport 69 10/2 87

Recife:

Isaias Glebocki de 10/3 a 3071
Ida Aizemberg de 10/3 a 10/

Curitiba:
Susana Sender de 10/3 a 30/7

Belo Horizonte:

189801 de no a 30/7
2Hilda de 20 a 30/7

Netzigut_:

Waldemar Kutner a partir de 30/3

K. H. E. De Henrique Sazan em 20/3

e

2 » Entradas em Hachshara

24 08 aprovou as

seguintes penaura
en

tradas em hachshara:

Sazan de 8/56 p/ 2

 
ו

Ida de 3/56 p/ 1
: 8Nhuch de 3/56 p/ 2

Hilda do 3/56 p/ 8/56



2 - À Ila, Veidá artait Slego a seguinte Hanhagã Artgit:
Mazkir - Adolpho No. CheinfelaSgan - Mazkir - Benjamin RoizmanChinuch - Oscar ZimermanChalutziut - Henrique SazanItonut - . 210108Chaver Hanhagá » Buby BeiderChavera Hakibutz.. Edith Friesek

lla, Veida Artz1t faz as seguintes designações:
Guizbar Artzí, - Mauricio NhuchChaver Hanhagá ng Rio - Chaitchik281060 a Hanhaga Artzit:

אמוגסמ
Elisa

Ioshi
Kutner

 
laar IHH - Nhuch
Merakez Comissão de 5 88
Responsgvel pelo jornal - Benjumim RoismanResponsavel pela M.C.V,I. - Benjamim Roisman e MordechaiComite_Central P.S,H. - Cheinfela /NeustadComissag de Contato K.H.E.D, - merakez - CheinfeldAmollação do-7º Garin — responsavel - Sazan

- À Ila, Veias artzit designa a seguinte Maskirut Peila:Cheifeld, Maurício Nhuch, Mordechai Jsustad, Benjamim Roismean, Henrique Sazan.

- A Ila, Veidá Artzit designa Os seguintes responsaveis pelotrabalho de 4118% Hanosr:
Centralizagao - Dov Einesman e Meuticio Nhuch
Sao 08010 - Sara Czeresnia; Rio de Janeiro = Herman Wecslers
Porto Alegre - Maria Tempolski; Curitiba - Ruth

- A Ila. Veidá Artzit elege delegado ao Congresso Latino-ameri
cano y em Montivideu, o chaver: Adolpho N. Chgifeld.
O delegado ao Congresso Sionista, em Jerusâlem, devera ger
proposto por Bror-Chail, aprovado pela Hanhags Artzit 8 rati
ficado pela Moatza.

BRA Tia, Veidá Artzit elege Os seguintes delegados a Illa, Moa

629 Artaits

sáo Paulo David Averbuch; Sara Czeresnia: Bernardo Kutahiski

Rio de Janeiro ; Mario Vizemberg e Herman Wecsler

Porto Alegre Rosa Stroivas: Jony Iurguezel e Gerson Koster

Curitiba : Salomão Vaintrob

- Abraão Sherpeck e Judith GruenewaldKíbutz Hachshara
éו

nte a eme tz1tHorizont. informarao a Hanhaga Ar101
ora de seus delegados.בRiposteriorme 
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