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DILE MO ATAI

tE DE 10 à 15DE AGOSTO DE 1956REALIZADA EM PORTOALEGRE DE

ICHUD HANOAR HACHALUTZI

  



SUA VIDAL CG Gps

a , E : e
A 3- Moatza Artzit do Ichud Hanoar Hachalutzi sauda ju

bilosa iuv de Porto Alegre onde volta a reunir-se apos
11 anos de sua formação nesta mesma cidade, augurando para
os proximos muitos anos, a continuação de um mesmo traba lho
conjunto, tapaz de levar o movimento e os filhos do ishuv 8

conquistas cada vez maiores no campo do chilutzianismo.

A ae % . קב .
La A 32 Moatza Artzit sauda o govérno de coalisño obreira

de Medinat Israel, que tem orientado com firmeza e capacida

de a Nação Judia e sua classe operária nas horas grandes ds

te confuso momento internacional, conduzindo ao mesmo tempo

sua construção socialista.

a 2 . 2 . . , $ .
La A Ze Moatza 22%21% 88008 8 próxima Veida do MNapai, con

siderando-a momento importante de revisões politicas e orga

nizacionais, no caminho de cada vez mais, tornar-se partido

representante e condutor das 289888 02628218853

Jo A 38 Moatzá Artzit saúda a IUSY na data do 10º aniver-

sário de sua criação,/conclamando os companheiros a um tra-

balho cada vez mais amplo, capaz de abarcar e esclarecer as

grandes camadas juvenis no ideal comum do socialismo,

4. 4 8 Moatzá Artzii saúda seu movimento mundial por oca

sião de sua ב Moatzã Elionã realizada em Beit Berl, convic

ta de que esta saberá encontrar os caminhos mais acertados e

os melhores instrumentos para a realização das dificeis ta-

refas das quais foi colocado pela situação do judaismo na-
2

gola e em Israel,

5. A 32 Moatza Artzit saúda o 62 garin do movimento, re-

jubilando-se pelo seu feliz ingresso em Bror Chail, brimei-
i Di = A

ra meta em seu caminho tnuati, e augura-lhe o maximo de e- “

xito na concretização de su2s demais aspirações chalutziana y.  
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“ormaçaodo8º Garin

lo 4 38 Moniza Artzit resolvo quo a Chativá do 8% garin dovorá ser

formada om Novembro de 19565

25 à 32 lloatza Artzit rosolvo quo A planificação da formação dache,

viva do 82 garin sorá foita durante a Peguisha Nacional de Chalutziut a

so roalizar no mos do Novembro, Outrossim rosolvo que a Peguishã Nacio-

devor:a so realizar em Janciro do 1957,

 

> > מ 8 = y , 2 ,

de 2 58 108458 Artzit resolvo quo a Chativa do 82 garin dovora ser
- formadaו. nos snifim com as gerações correspondontes a K. B. B. om São Pau

lo. o E, Ein Dorot no Rio de Janciros

4, 2/58 Moatza Artzit rosolyo que a Vanguarda de Chativa do 82 ga-

vin devera onirar em Hachsbara em Março de 1957.

Alia da Chativá do 78 garin
rosolvc que a alia da Chativá do 7º garin se

TA realizada nos inicbos de 1957, sendo que a fixação dofinitiva devera
E
da pela Poguisha Nacional do Chalutziut, a so roalizar om 50"43

Novembro pede

6, à 32 Moatza Artzit resolvo que a Chativá do 72 garin fará entos
de sua alia, uma grando shlichut| chalutziana om todos os snifim, sendo

¡uo As datas para a mesma devorão ser ostabelocidados durante a Peguisha

de Cnalutziut, bor como sou programa o os ishuvim a serem visi-

 

rocossidado da fixação da data da aliã da chativá
- - a , >leaçao da formaçao da chativa do 8º garin, resolve

 

À 6 A 6 E , E 6| ArTZit convocar para osse fim uma Poguihsa Nacional do, halu-

 

iíziut, a sor 208112808 na sogunda quinzona do mes do Novembro om S.Paulo.
היה . 5 2 . ,85 à 52 Moatza Artzit rosolvo da que a participação na Peguisha Na-

P . . : -

cional do Chalutziut sora constituida da seguinte reprosentação :

a) 1 ropresentanto do cada snif
b) 4 Hanhaga Artzit
e) Um representante do KHED

d) Mazkir da chativa do 72 garin
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a
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7% 4 4 7
De À 33 Moatza Artzit resolve quo dentro dos marcos do alia da cha-

e , - :
tiva do 7º garin devora haver uma concentração de trabalho intenso do 8-

1iA nos soguintes ramos y

a) hliat Hanoar
í a e :

b) Alia do familias jovens
ci Alia do acompanhantes  



10. A 32 Montza Artzit rosolvo da designação do um chavor que con-
ול 2 1 143 .

teriizo todo o trabalho de alia, tondo para.csto fim uma mobílidado com.
4 2.373 a 2pleta, afim do possibilitar cxito na tarofa,

Vi, A 32 Noatza Artzit orionta o estabelocimento de critorios rigi-
Y 2 . . . +,-0s no tocanto a alia do familias o acompanhantes, quer nos snifim de ori

4 . > +o posteriormento pela ₪818781%

 

A - , .
: 2

,« A 3% lioatza Artzit constata com satisfação os rosultados ato a-
ora obtidos om nosso trabalho pela Shacham e resolvo orientar os snifim

jontido do dudicarom todos os osforços no sentido de ampliar nosso tra,

lho mosto setor, devendo indicar um responsavol contral para o trabalho

AN

2 20 ed AO 2 A155 A 38 Lioatza Artzit resolve que o movimento devera fazor um tra-
+ - em E . - $e .o=lho de divilsuação do Ulpan do Bror Chailc A Moatzã Artzit rosolvo tan-

paEGGe que esse trabalho dovera ser realizado om conjunto com o Comito deטשב

(has A=>bros Uball, dovendo q trabalho do propaganda sor iniciado tão logo chezu

1 RD RR
O JALCTLAO dO mosnceke

 

0 . Er ”9º Mostza Artzit consvantando uma sorio do difiraidados ua Y
/ a E . E - 2gularização do todas as quostaos Joforontos a lloshek Alia propoe do que es

/
to assunto seja regulamentado pelê proxima Poguisha Nacional de Chalutziut

 

15. Corsidorando a nocessidade da organizacao de planos de meshek
5 > AA > -

para o KHED do longo alcance, resolve a 32 Moatza Ártzit a 62080680 de una,

ão, do Planificação do loshek a ser ostabolecida pela Hanhaga Artuit,o

 

A 78 Nr e : . : ne16, 4 38 Moatza Artzit 2080100 de que a comissão doe Planificação do

dovorá incluir chaverim da Hanhaga Artzit, do Kibutz eshlichim 8

 

Hanhaga Eliona.

8 1108%28 42%21% resolvo de quo as planificações a curto prz-

zo devorão ser feitas pola Comissão de Planificação do Meshok em congunto

com a Vaadat Hameshok do XHED,

18, A 32 Moatzá Artzit resolvo do que todos os planos do ¡ioshok de-

veráo soy eprovados pola Asseifá Clalit do Kibutz e pela ממה Artzit.

19, A 32 Moatz& Artzit recomenda a cada garin a feitura de um ca-

derno do Meshek, os quais deverão so anexar a monografia já existento o

elaborada pela chativa do 68 garino  
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SOBRE O TEMA

 

₪
₪

  

1 nAO regularizaram sua vida financeira;

  

e 10 a ולמחשול207%51*גס rogularizou suas ontradas intornas; o ninfa

do € au de vida, desprupurciona) às entradas. resolva

Os ma planificação económica quo normalizo costa

ño; tondo como añYco, o próximo Kinus Artzi, a base do um plano de

 

año das atividados financeiras dos snifim

 

| 5º Moatza úrtzit rosolvo acste sentido 5

ai Organizar as viagens de shlichuict por meios mais báratos,

IP os  
. : e . +.

stos com a secretaria da Hanhaga o seus pecilim,

me seja modificada a distribuição do Kerem Leshlichir recebendo os
2
1

  

tribuir-so O restante du Koer

5 טס tribuiçao entre os shitufim seja efetuada 8000000 88

 

5 locais Gos mesmos, a, base do orçamento e balanecic que a

   

 

minimos lme os alugueis dos respectivos moadonim,

Ly) utzá Artziv rosolvo que os snifim rogularizom suas divi-

e susatas à Harhaga Artzit, a base de um plano quo incluo:

| ade de buchot ( calendarios ) y
 
 Venda de livros de Bror Chaióh e da Editora.

realização de um festival oc de campanhas financeiras,

 

> e 4 2

32 lloatza Artzit resolve que se dove proceder com o ma

 

rigidez na execução dos seus orçamentos, devendo-se concretizar tudo 0

“hanojado e orientar para que A Guizbarut Artzit zole por tudo isto, e-

igindo desta forma dos snifim balancetos e matorial financeiro monsal,

VI) BATEI HANSCHANOT - 

A 32 lMoatza hrtzit sosolve que se trabalho no sentido de se lovan3

ar fundos oxira-movimento, nara quo sc construam as dopendeneias

 

do Es

as
P 4 a e . E

chrno de São Paulo,, tondo como mareo de termino das construcous

 

ra. “achanot Kaitzo  
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VIII) ORÇAMENTODAHANHAGÁ ARTZIT

8 + e A .

oatza brtzit recomenda a Hanhaga Artzit para que so con-

: o . , E 0 Es E
cluam os tramites roferentes ao Boit Hnmachano do Rio do Janeiro, afim

. .. a r q
de que o mesmo esteja funcionando por ocasiao das proximas lNachanot,

A 3a Noatzá Artzit sesolvo fixax o soguinto orçamento para a Hanha

gá Artzit para o poriodo do 26.18.1956 à 2644.1957 :

 

BOcnnubs avo canos ou
וופפמ+זרי184

ses8889שץ

   Ordenados liad

000
Quotas snifimo o 349030000

Taksiv espocialo»o..>

  
4 “ves Gera.

niakot ( Chii'o
 

  

forem LovitZ20T se a e

צל130085יי

.

aAA

Ab—2

1%
e

do de ne as

 

e:
e
o

00:000,00
20,000,00
86,400.00
67163700. +44
95:400,00

» 50.000,00. + o «+ 0004 «Crb 419.765,00

25:000,00
25:000,00
25.000,00
14,400,00
6:000,00
E,000,00
86,400,00
50:000,00
92.884,00
30:000,00
20:000,00
15.000,00... vosscrcs Cr 449:284,00 SA
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UA ABU RA O ATV DADA

A 32 Moatza Artzit constatando o acerto da orientação da 22 Veida

Artzit de maior concentração interna e uma sintese organica de chinuch

e proselitismo no trabalho tnuatí - reafirma esta orientagáo para O pro

ximo periodo,

 

1, A 32 Noatzã Artzit, considerando o sistema de rodizio nas ativida

des centrais esbelecido pela Veida, orienta a HanagA Artzit no sentido

de que estude as possibilidade da realização das próximas atividades

centrais no Rio de Janeiro,

Es A 32 Moatza Artzit orienta a Hanhagá Artzit para a imediata solu-

ção do problóma do Beit H»machanot no Rio de Janeiro, afim de que sega

possivel a realizaçãos das atividades centrais neste lugar.

MACHON

l. A 3º Moatza Ariéis reafirma as decisões da 22 Kimus Artzi no sen-

tido da formação de um grupo nacional a cursar o proximo maclhzor do Ya

chon Lemadrichei Chutz Laaretz, 8 serem escolhidos, dentro dos mesmos

criterios de seleção estaboletidos para o último grupos

lo A 32 lloatzá Artzit resolve que a formação do grupo nacional dever

rá se dar no Plonário de Chalutziyt, devendo os suifi : E

propostas até o dia 5 de Novembro,
a > ₪ : =

2. A 38 Moatza Artzit resolve realizar uma concentração do grupo na-

"
o o t

cional do Machon, sendo o tempo de duração e o programa elaborado

pola Hanagê Artzito

RELAÇÕES EXTERNAS

Ro A 32 Hoatzá Artzit ratifica as resoluções tomadas pela HanagA Ar-

tzit em conjunto com a Netzigut abaixo especificadas ¿

1, O chaver Kutner inicia sua shlichut na Colombia no dia E ras

Julho. 4 duração de sua shlichut e de 6 meses e qualquer prolongamento

só sera feito apos ser estudado em conjunto pela Netzigut, HanhagA DY-

tzit e Kutner,

2, O movimento brasileiro inicás sou trabalho no continente sul -

americano, mas não assumo, no momento, quaisquer compromissos de ''apo-

tropsiut" sóbre um doterminado país. si

4 próx ima peguisha sul americana fica, em princípio, marcada

pata Março, tendo em vista sor a ocasiño mais propicia já que se עסק

 

tra nesta época uma rotação na shlichut continental, Naturalmente, se-  
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rão levadas em consideraçãos quaisquer motivos que possam obrigar A rea

lização antecipada desta peguishã,

4, O movimento brasileiro espera poder participar do seminário ideo

logico educativo que so realizara na Argontina nos meses de verão, Esta

parti cinnção sera de 4-6 chaverim,

5. Haverá um entendimento conjunto ontre a Notzigut, o movimento

brasileiro e n Hanhagã Eliona, na publicação de material paralelo, Esta

planificação será possivel atraves do um esquoma de publicações que ca-

SiS . > + 5 +
da um dostos sttores organizara e onviara a outros dois,

 

2 A 3º Montzã hrtzit orienta o movimento no sontido de uma participa

gão ativa na Veida da Miflaga, com uma ampla represontagáo e com parti-

240 plena em todas 88 comissões inclusive na comissão permanente, e

 

bem como na preparaçao e apresentaçao dos temas,

ו*0ָ.
De A 9; Moniza Axtzit varements 0 astudo de um mAjor contato com os à

4 - 8 .. , 1 ashuvim menores, nao Se atendo somonto A avividedes financeiras,

 

1, à 32 Moa 2%5% aprova os passos dados pela Hanhagá Brtas bo MO

sontido do formar uma Editora do movimento, Para éste empreendimento se

raq convidadas pessoas do ishuv afim do n6lc participarem financeiramen

te, resolvendo-se que ósto capital sora oxclusivamente para a Editora ,

sarantido=so o langamonto dos futuros livros. Em caso do encerramento

a
s

z r :

as atividades da Editora, o capital dos contribuintes lhes sera rosti-

+

2. \ 58 ךוסה+120ע2080196%21%ףטסה Editora terá um rosponsavel desiz

nado pelos Congressos do movimento, que será responsavel pela sua ddii-

nistração e peranto as instancias o o ishuv, Êsto responsavel trabalhará

o om uma comissão designada pela Hanhagã hrtzit para este fim, À Hanhagê
: , 7. E

fica tambem responsavel de dar os passos necessarios para legalizar a E

ditora.

3. 432 Moatza Artzit resolve que os fundos a serem levantados pela E

ditora não podem, do qualquer maneira, influir em eventuais campanhas e

contribuições para o movimonto, nem tampouco o movimonto dedicará fundos

para esto ampreondimento.

4. À 38 Moatzá Artzit encarrega a Hanhagã Artzit, atravós de sua, comis

sao da Editora, de preparar uma lista dos 5 primeiros livros a sorem a-

provados pelo Kinus,

54 A 38 Moatzã Artzit rosolvo quo o primeiro livro a ser editado seja

"0 Amanhocor de um Estado" de David Bon Burion,

KRANO?
Lar TAN lioatza hrtzit resolvo intonsificar a venda de arvoros do IAAR

AL SUEM BERL KATZNELSON duranto o CHODESH HATNUÁ, devondo a Machlaká do

Chinuch olaborar um plano no sentido do mobilizar o movimento brasiloi-

ro nosta venda,  
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JORNAL
l, A 3º Montza Artzit constata n nocossidado uma participação maior e

mais intensa dos chavorim da Tnuá no Jornal, recomendando aos snifim que

zolem por incontivar esta participação,

le A 32 Moatzá Artzit rocomonda quo sojam dados , o mais brevemento pos

sivol passos no sentido do legalizar o Jornal, ostudando-so ainda uma 0-

ventual ligação com a Editora,

Da à 38 Moatzã Artzit roafirma a nocossidado de haver um encarregado fi

xo do Jornal om cada snif, dovendo óste ser o chavor Itonut da Mazlirut,

 

LZOFIUT
ו A 32 lioatzá Artzit roafirma a nocossidado da rogulamontagño dos tiu-

lim e haflagot do movimento, do acordo com as propostas estabelecidas pe-

18 Hanhagã Artzite

   COMPOSIÇÃODA MAZKIRUT

a A 38 Moatza Artzit constatando o bom funcionamento o a continuidado

de tr2balho das mazkiruiot, resolve manter sem modificações a composião

atual da mazkirut,

ATIVIDADESCENTRAIS
2, A 38 MoatzA Artzit propoo o estudo por parte da Hanhaga Artzit da

possit%i "inde da realizagño de un sominário idologico restrito em Novcy

bro. hs propostas do programa bem como seu carater deverão ser apreson-

tadas paraa confirmação da Moatzé. om tempo curto,

2. A 32 04628 Artzit rosolvo a realizagáo do uma Machano Central de

Boni e uma de Maapilim, tendo ambas o carator de Machané Completas

5 A 32 Moatzã Artzit rosolve a realização do um Seminário Chinuchi

durante as atividades centrais de vorão. À Hanhaga Artzit devora ostue

dar as possib”iidades, de conceder o maximo tempo possivel para a reali-

zação dosto sominárioo

46 4 32 Moatzá hArtzit orimnta a Hanhagã Artzit no sontido do proparar

até Outubro o programa do Seminário Chinuchi,

 



STA a MATA (im
ELBIC OBS E DESIC ג \ OBS

Mazkir -

Sgan

Chalutziut -

Chinuch =

Itonut -

A
1a havor Halkbzs

Adolpho N. Choinfeld

Benjamin Roizman

Honriquo Sazan

Oscar Zimorman

Zicio Cimbalista

-Bdith Friscl

20286 201002

Mauricio M, Nhuch

Yosho Rapapport

Elisa Susskind

Rio do Jarciro - Mordcehai Chaitehik

c Hachalutzi » Mordochai Nouústat

jamim+Roizman   OMA Bon

Machlaka de Chinuch - Mordechai Noustat

6 ' Itonut - Oscar Zimerman

ai Poaloi Sion 8. - Adolpho Cheinfeld
- Benjamim Roizman

Sazan : /

Bi Roizman ( resp, )'A. Choifeld, 0,
H, Sazans M, Weustat,

  

Zimorman,

em trabalho

 

. ee ar £ :

Fernando Greiber - Sao Paulo - Moatza ac Kinus2

  

Moises Borgor . 0 ON
1 ,

Jony Iurgol - Rio - Moatza " Hu
Newton Shor En 5 1 " 1

4 Er 1 4 . 6
à, Chcinfold - loatza ao Kinus - snif o Hanhaga

Mi Noustat =P 1 0 - Hanhagã 01
Roizman >= Y de " - Hanhaga

Me Nhuch E a 31/10 - 2 E
O. Zimornan o A ao Kinus - snif o Hanhaga

Ric doJanciro :
5 e : . e

Mo Chaitehik - liontza ao Kinus - snif o Hanhaga
Elisa So pi . 0

ג /
Shulinho So - 15/9 , ao Kinus
Sara Co - Moatza ” מ

Curitiba ,
E e 2

Suzana Sr - Moatza ao Kinus

Boto Horizonto ,

À sor visto pola HanhagA Artzit ató 25 do Agosto.  



 

NERADASEM HACHSHARÁ

1Abrão Boidex 21/9/1956
Taaias 6[ obacky A: " 1

Mauricio Nhuch - 15/11/
A; Choinfeld - Março/1957
B. Roizman ל 0

O, Zimerman a me
S: Czerosnia Res 4
8. Sondor E as

Chavorim da chativa do 6º garin em trabalho nos snifim cujas datas de

 368880 | ontradas na Hachashar* doverão sor organizadas o ostabolo
Plonario de Chalutziut do Novonbro $o

 

io Viscnborg

ooruan Woksler

21010 Cimbalista

Yeshc Rapapport

Eliza Susskind

Suzana Sender

Waldomar Kutnor

e

 



Ghinueh - resoluções d, peguísha

Chalutza

Futuras Atividades

) 12018818 Finanças )  


