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AS A US DO M 0 VIM

> Capitulo. Ls

DOS PRINCIPIOS E FINALIDADES

  Arto 1 - 0 Ichud Hanoar Hachslutzai, é um movimento

5 . feudo , ָ
educativo que orienta a juventude judaica no espirito do sio

nismo socialista chaintiziano., considerando-se parte integran

“o do movimento obre Eretz Israel e do socialismo mun-

S luta por im | Judec Socialista num mundo socia
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Hita

prestigiara e apoiara, eleitoralmente es forças socialistas

Arts 5 “JEM Consons
rn halutzl esciarose seva quadaos

aspirando a todos os me

cantos do pratica o espirito 21 iany, indicando-lhe

kibutz à como ins rumon te 9 ave a açãoו cha

lutziana em Erctz ד 8intimamente com O Poalel

hdut 6 600 58888 88 8 do movimento Sionis-
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e 1- apitulo

DA FILIAÇÃO

bo o Podem ser erim do Ichud Hanoar Hachalulz..

jovens. judeus, de 11 e 24 anos, que 866190 03068 087

guando perternsentes a shichva áe maapilim-msgshimim,paula

ejam de acordo com seus principios e fins»

 

  
  

 

 

ao dos snifim, podg a Hanhagá Ars
Cuma apos a idade est”
necessaric para o movimentos,

 

q ָ . >

$ unico > Pc
1% resolver pola perm
tubaris (23 anos), se
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1 E MENO EA OST
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0 7
substituir "afiliados" po: chav תסביר

2 3
J

velozsedidos de afiliação devem,ser apro

pie nisgkirut di nit. e ratificade pels Hanhaga Ahtzit.
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CAPITULO III

DA ORGANIZAÇÃO

E art. 6 - crganiza o IL.H.H. seus filiados, à base de idoge
física e mental, en "kvutzot" constituidas e formadas por um nu=

mero de 10 a 15 chaverim, de ambos os SBX0S.

 

Proposta : Substituir "21119008" por chaverim.

art. 7 - Sao as seguintes [8 shehavot do movimento e sens

direitos :
de 11 8 15 anos > 3 de Tzofim

de 15 a 15 anos - Shichvg de Solelim

de 15 a 17 anos - Shichvg de Bonim

de 17 a 19 anos - Shichvg de Maapilim

de 19 a 25 senos = Shichve de Magshimim

Kin inuchi apresentara proposta de modificação

de idades.

 

- O conjunto das snichavot constituem o Snif, que

em cidades diferentes,

 

$ primeiro - 4 sxistencia numa cidade dum grupo de HE

dos náo mena. do que 20 (vinte), das quatro shichavui malurces,

* 2 rado um Garim, nucleo do movimento,

 

1

$ segendo - A existencia numa cidade dum grupo nao menor

do que 50 ( cinquenta) chaverim , das quatro shichavo”: maioros,

atusnte pelo periodo minimo de O meses, constitui um snif, que
g 2
. 4

3 +, ז

e ratificado ou nao como tal pela Hanhaga urtzit ( Congresso Na-=

cional), em ultima instancia.

   
  

$ terceiro - 4 existencia de garinim de grupos menores do -

pendera diretamente do Snif mais proximo; em caso de impossib11-

dede destg, do Snif Central do Estado; e, no impedimento deste,

An Honhar artzit. O

Proposta :
8

$ primeiro :Sutstsitair "afilisdos" por chaverim,

CAPIVULO IV

DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 9 - São deveres dos afiliados :
2) Cumprir os presen.es Estatutos.

b) acatar as instruções dos orgaos dirigentes

c) kealizer os trabalhos que lhes compete.

1) 8810987 as quotas organizacionais.

) Participar regularmento das atividades do

movimento. 5

d) Cumprir gm terpo sua obrigaçao com a Hachsha-

ע8 66



 

E) Ser membro do Poalei Sion-ilitachdui, apos €

pletar 19 anos

Proposta: Substituir "afilia
.

LOS por chaverinia

 

Art. 10 - Sao direitos dos «filiados, por shichavot :

a) Shichva de Tzofim - participar em comlig-

cnicse. À

b) Shichvs de Solelim - I) participa Pr em e(

II) serem madrichim no último período da shichva,missoss j

0 y c) Shtéhva de Bonim - I) Participar em8

sedes tecnicas; II) participar com voz nas assefot klaliot ordi-
- 1

narias e extrsordinarias, que nao se refiram a problenics

entacao e atividades politicas; 3) serem madrichim,

 

d) Shichva de maspilim-magshimim - 1) partici-

par com voz e voto nas assefot klalict; IL) votar e ser votado

para mazkirut e suas vaadot; LL) serem madrichim; IX: votar e

ser eleito para os congressos da organização
$ unigo - o novo afilisdo adgmire seus direitos de acordo

 

com a shichva a que pretenso: I) de participar em assefot klaliot

e ser membro de comissao tecnica 3 meses apos o seu ingresso; 11)

de votar, ser eleito e ser madrich, apos 6 meses de permanenci:

na organizaçao, |

Prupo eta: Substituir "afilitacos” por chaverim, E 2
ם) excluir 0 período: Wserem madrichim no ultimo peri-

odo da shichva"
d) substituir "orgs por trua
$ unico - substituir organizaçao por tnus
   

art. 11 - É direito da orçanização,, afastar
em cas o de indisciplina e desvio de princípios

a) direito da mazkirut faze-lo, por um a
diroito de apelação 8 8888285 extraordinaria, .
mente convocada pela mazkirut, e constituida no minimo pos
dos chaverim do snif, com direito a voto; E

b) direito das assefot klaliot extraordinaria
pendê -LODOS > 6 meses ou expulsa-lo a pedido da mazki
deverá 19está-lo ate a 2081128680 0881

unico - a 620018890 so se efe tiva apos a Ra da
Hanhaga artzit, encaminhando a MNazkirut, a defesa do chaver a
Hashaga Artzit.

0 US
הר E

 
 

“Proposta: 8a as palavras "organização! 6 "8117150" >
"chaver eadoREA SA ei5מוגפ"6"

art. 12 - Sao considerados casos de indisciplina;

 

a) relacionar-se com outras organizações de ca-

róter político, sem consentimento da muzkirut ou da Hanhaga Ar-

TALS a

0 b) desacatar ss diretrizes taticas de uma asso
fa klalit, de mazkirut, ou de um Kjaus;

 

5c) desprestigiar as organização סו concorrer pa

ro |Lstos -
E

 

nome da organiza

arbrid

<amג5

  autorizaqao de

Proposta: ce d: substituir "orpanizaçãos por ומטה  
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lתא.

A 'DAPITUDO 7 =

DOS ORGAOS DIRIGENTES
 

dirigido, em última instância, pe-,0(מב8isהדס
las Assefot Klaliot ordinarias, convocadas de seis -qm sóis mg

ses posa Mazkirut, ou extraordinariamente, quando for necessa

עט, Convocado pela iMazkirut ou pela metade e mais um dos cha

verim das shchavot de Maspilim-Magshimim,

art. lh - Sao suas finalidades:

a) Eleger a Mazkirut do Snif ₪680
diretivas de trabalho:

b) Traçar orâântaçao tatica em problemas de

ambito local,
ec) Decidir e servir de orgão apslativo de sus

pensso e oxpulsac de afiliados.

d) Orientar e eleger delegados do snif aos

Kinussim e Veidot artzioto

ej Discutir e opinar sobre os relatórios de

Mazkirute

sencata: Smhetituir Afiliados" por "chaverim"

Art. 15/= Dirige ol snif
Klaliot ordiná jas, uma Mazkir

das de 9 membros:

,
nos periodos entre as Assefot
t

er
רג por elas eleitas o constitui

a) Nazkir - que representa a Organização, coor
dena os trabalhos da Mazkirut e do Snif, di
rige suas secções, sua correspondônc.. SOM
a seu encargo os arquivos.

b) Sgan-mazkir - que substitui o Mazkir, em seus

impedimentos, e redige as atas,
A

c) Guisbar,- que dirige todas as financas do
snif e e responsavel pela coleta das quotas
organizacionsis,

8( Chinuch - que é responsável pelo trabalho
educativo do Snif, indica e dirige o Vaad
Hamadrichim.

e) Eranot - que dirige todo o trabalho de co-
leta dos fundos nacionais e planeja, em con
iunto com o Guisbbr, as suas atividades fi-
nanceiras e educacionais.

f) Itonut - que orienta e coordena as publica-
çoes das kvutzot e do snif em conjunto com
o Chinueh.

E) Tzofiut - que dirige as atividades escotel-

rgs do. movimento e as coordena com a Mavhla
ka deChinucha :  
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Page 5

h) Chalutziut - que orienta no snjf quan-

to se relaciona com a hgchshara, forma

çao de garinei-hachshara e problemas

financeiros ligados a hachsara, em Cor

ordenação com o Guisbar do Snife

sem cargo, que substitui 08 +

Y funcoes especificas, em seus

impedimen o participa normalmente das
reunioos 6 9919169688 da mazkirut»
    

 

$ primeiro - Em todgs os snifim onde haja centros do

Poalei Sjon Hitachdut, havera troca reciproca de um delegado

no comite do Pabtido e na Mazkirut do Snif,

 

 

$ segundo - O Vaad Hamadrichim 8 constituído pelos

chaverim que dirigem os Chuguei Homadrichim das diferentes sh-

chavot 2 compete a ele indicar os madrichim e coordenar todo o

trabalho educativo do snif,

,--3
עקעססס5פ8-8:68טלפל1גוע"0ע8"680128080"88006088"קסע"למוגפ"

e "machlakot", | E
d = subs tituir "indica" por "propos",prop

es TRA ְה q + e GE o 0 ו

e-f-g- Fundir 68068 9001608 num unico e redigido da
seguinté maneira:

e)-"Chaver Hata rbub, quo centraliza as atividades
da Vasda Lgchinuch Votarbut.

h - que passara a ser 1 tir a parte que giz: "6
problemas financcires ligados a Hackishara, em co
ordenaçao com o Guisbar do Snif.

1 - que passara a sor "g” - assim redigido: "Chaver
Hamazkirut, que substitui os chaverim com as fun
ves especificas, em sens impedimentos e partici

pa das reunioes normais da Mazkirut, No

 

 

$ terceiro - Em cada snif funcionará uma Vaadá de
Chinuch Votarbut que se compoe de morexvei hachuguim,
chinuch de snif q de clhaverin indicados pela mazki=
rut como responsaveis por machiakot de tzofiut, Ito-
nut, Kranot e Chuguei cmanut, etco, que tem por fina
lidade centralizar e gxecutar toda a atividade cultu
ral do snif. A Vaada e dirigido pelo chaver Hatarbut
(qu outro chaver indicado pela mazkhrut) e suas deci
soes dependem de aprovação da mazkirut, e

et 6
27 ey , . y 2

- ₪ de competencia, atividade e responsabilida-

de da Mazkirut: :

=
9) Cumprir e fazer respeitar as decisogs das

Assefot Klaliot de snif 6 da Hanhaga ar-
25 e E

b) Informar mensalmente a Hanhaga Artzit,
das atividades do Snif e de todas as Mach
lakot» ₪ 
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c) ¿festar do movimento, de conformidade
com Os itens a), b), c), d), do art, 12, os chaverim incorren-
tes em faltas disei raras: 2

6( Formar comissões tecnicas e nomes? seus

membros para facilitar o seu trabalho, -

e) Retificar a indiceçao dr Vasd Hamadrichim
quanto s madrichim novos. E é

1( upresenter relstorios de atividades as as-

  

sefob Klalãot.

P
p

- , . y ;+ב 17 - à direção dos gorinim sera constituida de forma
miles a idos snifim

1 - DOS 0605
7

Ss Org5os dirigentes do Ichud Hangar Hacha-ES | o
às Kinussim, as Mcatzot e a Hanhags «rtzit,asa Volךוספב e É . e

arsה

- ג 76168 6 8 instância suprema do movimento, con-
iemente pela Henhage «rtzit, de 3 em 5 anos, ou ex-
o, 8 pedido de msis de 2/5 dos chaverim da Moatza
mais um, de snifim, vor decisao de mais de 2/5 da

elit.

 

30 suas finslidades :
aprover e modificar os estatutos do movimento

) Discutir e resolver sobre os principios de o-

o movimento, taticas e programaticas,
) Kever a organizacao e estrutura do movimento,

5
8

at b
rientaceo geral d

0

D 3 TAS 2
art. 2) - Participam da Veida, com voz e voto, delegsdos

dos ónifim a rezão de um delegedo por vinte chaverim, ou fração
maior que treze; os chaverim ds Hanh: a APUZL bo O Comite Central
do Poalei-Sion Hitachdut.

  

   

"eta : Especificar quanto ao Comité Central do P,S.H. : 3 de-
legados . yy
cccregcentar : delegados do Kibutz lRachshara Ein Dorot
4 ב80 de L dele Or y chaverim; shlichim de Bror
Chai1, da du: 90689 ] nas

BJ DO KINUS |:

00, 22 0/1 תוגה ela instôncis sypeior do movimento, e
se reune de ano em ano, em cerater ordinsario, a chamado da Hanha-
E «artzit e, extraordinsrismente, s pedido de mais de 25 ja cha-

ou metade mais um de snifim, por deci-הז1ולזמוקיסב210
sno de mois de 2/3 da sua ussofa blalit,

  

né São suas finalidades הס:

a) Dis atir as stividodes dos snífim e da Has
nha e ד

-- 2 .  
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b) Decidir as atividades do meviminto no ano

  

 

ontrantei ,

A c) Tomar decisQes sc problemas politicos de

ambito nacional, no referente a tatica .

d) Traçar 88 diretrizes de trabalho da Hanha gá

ירו /

e) Eleger a ?פתםתפהפ
f) Eleger os delegad

“art, el, - Participam do “inus, com voz e voto, delegados
razao de 1 por 50. chaverim ou fração mior que 20; os chave-

ani it e 5 delegados do alei Sion Hitachdut  

 

22 - No ano em que se realiza a Ve!
suas funçoes, as atribuições do Kinus.

 

C) DA MOLTZA :

 

— el + > ER 1

Art. 25 - kb a maior instancia do Ichud Hanoar Hachalutz
que funciona de Kinus al Linus, reunindo-se obrigatoriamente -
uma vez por ano e excepcionalmente a pedido da Hanhaga Artzit,

 

art.26 - sao suas atividades : . 4
2) Informar a hHanhaga artzit da situacao e 8-

tivíiades dos snifim, 0
,D) Disçutir e resolver com a hanhaga +rtzit as

atividades do periodo proximo. a
6( kesolver em conjunto com a Hanhaga Artzit

os problemas nos quais esta se achar incnpetente,

7 E

Art. 27 - Participam da lioatza com voz e voto, delegados
eleitos pelo Kinus, a a

Pp
resao de um para cada noventa chsverim, ou

fraçao maior que cincoen ta e um , e 9 Hanhaga  artaito

8 único - Em caso dé impedimento de delegado a Moatzs, sea

rá ele substituido pola Assefa Klalit do snif,

no 20 - à proporcao de dele¿:“dos para todos os Kinussim
mento sera fixada de acordo com o numero de filiados qye
go o mass-chavor, segundo ficha de filiacao que devera

2 Hanha Lrtzit,
      

,
GA ARTZLT <

 

, he ON é ,

הסטופלפל 0executivo do lerud «anoar  schalutzi, e

s Hanhaga artzit, que funciona de kinas a hinus, Sendo eleita

por ele.

 

Art. 50 - Sao suas atribulcoes ;
zi a) Zelar pelo cumprimento das decisoes do Ki-

nus ₪1
b) kepresentar o movimento no exterior,

6( controlar e dirigir as atividades dos

snifim, d) Ratificar a entrada de chaverim e a sua
permanencia após a idade estitutaria,

Hachshara lin Lorot, a razeo de 1

dalegado por 6 chaverim; shlighim
de Bror Chail e Hanhaga Eliona,

+ Proposta ao Art, el, - Acrescentar : 6094069898 do Kibuta  
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A e) Servir de Org tivo e retificador de

suspensões e expulsões de chaverim,
f) Retificar e formar
g) Decidir todas as qu

Kinus, quando juigar de sua competencia.

 

g
Só

e

arinim e snifim,
tóes nao discutidas em

a

aS

Proposta:e-Substituir "dirigir" por orientar.

Ary: Sl = É constituida a Hanhagá artzit de 7 membros elei-

tos pelo Kinus ocupando os cargos :
a) foskir Rashi - Ropresegtsr o movimento exterior-

mente, coordenar os trabalhos da “anhaga hrtzit, dirigir sua 86-

çoes, sua eorrespondencia e -tem a seu cargo os arquivos é ficharkos,

b)Sgan-askir - Que substitui o Maskir em seu impe-

dimento,redige as ates, dirige, coordena, planeja as finanças do

movimento e e responsavel pela coleta dss quotas organizacionais.

2 c) maskir Hachinuch - Que 6 responsável pela elabo-

ração, coordenscao a cumprimento dos programas educativos e por tu-

do que se relacione com educaçao no movimento.
d) maskir “akranot - Que dirige e planeja todo o

trabalho de coletas de fundos nacionais no movimento e coordena

com o Maskir hHachiruch e com o Sgan-Maskir, as que se relacionarem

com educacao e finanças,
e) Maskir Haitonut - Q

caliza as publicaçoes do movimento, em

Hachinuch.

 

  le orienta, coordena e fis-
coordenaçeo com a *achleket

 

f) aski helutziut - Que orienta o movimento
em tudo que tem a ver com Hachghará, Garinei -Hachshara; problemas
financeiros ligados a “achshara, em colaboraçao com o Sgan-Maskir,

re Chave :ibubz - Que estabelece a ligaçao entre
o Kibutz e a Hanhaga artzi

, , ,
E $ unico - Havgra uma troca reciprece de 1 delegado na Hanha-

ga tzit e no Comite Central do Poslei Sion Hitachdut.

 

Proposta : b- Sgan-"“askir - Substiuir o Maskir em seuOS
e- Substituir "educativos" por chinuchi e "educaçao!

“por chinuch. E
d- Substituir todo o topico, por apenas :

d- Chsver Hehanhaga,
e- Excluir a palavra "fiscaliza"
f- Maskir Hachalutziyt- Que oriente o movimento em tu-

lo que tem a ver com a Hachshara, gerinei-hachshara,e alia, sen-
lo normalmente responsavel e coordenador da Comissao de Chalutziut

 

3 membros ).

CAPITULO IV

ב

2 +2 a 0

art. 52 - O Kibutz “achshara bin Dorot, e uma das partes in-
tegrontes do Ichud Hanoar Hachalutzi, seguindo seus principios
e diretrizes, obedecendo a suss instanciassuperiores e sendo seus
chaverim membros efetivos do lchud Hanogr liachalutzi, com os mes-=

mos direitos e devares.

Si - - ו E 3

Art. 33 - Em seus problemas internos e o kibutz autônomo,
dentro dos principios e diretrizes do movimento,  



 

   
 

¿ Art. 3l - No referente a plancs finsnee
inquos e que stinjam a futura estrutura do kiíbutz ,

vem eles ser resolvidos em conjunto com a Hanhaga úrtzit.

 

art. 55 - Das relaçoes externgs :

Pag.7b

 

iros de alcan-
0

, 2 = éa) Com a Hanhaga Artzit ela sera feita 8.=
traves do Chaver Hakibutz, membro da Hanhaga. 2

b) Com o movimento, ataves do Mazkir
Hachalutziut. A

c) Com referência a problemas extra-
movimento e que tem direta ligaçao, com o Kibutz, em conjun
to com o Mazkir Hachalutziut,

+ -

$ וגמ160 - As relaçoes com o exterior, obedecem as mes
mes normas do item b do artigo 30.

a ¿rt. 36 - Por ocasião da entrada em hachshará e sgída
a alia, a entrada e a saida dos ghaverim do kibutz, sera re-
solvida em conjunto com a Hanhaga Artz1t,

NE é representado nos Congressos do moסבכ
vimento, com proporçao igual a 5 véses a dos Snifim,

2 14Art. 38 - 0 Kibutz Hachshara "Ein Dorot", rege-se, in-
ternamente, por seu estatuto e regimentominterno.

- DISPOSIÇÕES GERAIS -

Art. 39 O Os problemas referente 8 educação, serão
tratados no Kinus Chinucht, que sera convocado anualmente,
a criterio da Hanhaga artzit ou a pedido dos ,snifim, toman-
do suas recomendações um valor executivo, apos terem sido
ratificadas por um Kinus Artzi.

¿rt. ho - Qualquer modificação dos Estatutos sómente
podera zer feita por uma Veida.

-0-0-0-0-0-0-0-  



ESTA TUTOS

DO

KIBUTZ HACHSARÁ EIN DOROT

Capítulo dE

Dos Frincipios e Finalidades

ARt.1- O Kibutz Hachsnara Ein Dorot e uma parte integrante

do Ichud Hanoar Bachalutzi constituido a base de garinim

territoriais , continuos e permanentes |, baseados em seus
estatutcs, seguindo seus principios 9 diretrizes , Obedecen-
do a suas instâncias superiores , e sendo seus membros com-
ponentes efetivos do Ichud Hanoar Hachalutzi, com os mesmos

direitos e deveres.

Art. -- 0_kibutz Hachshara Ein Dorot € uma comuna de_produ-
ção consumo » sintese de trabalho e cultura da mião de
trab slho agricola e artezanáto, de auxílio mútuo e de prepa-

ro “écnico- profissional e ideológico para Eretz Israel.

ESA consonáncia com seus principios y Os seus fins

s3o:a.)Freparo tecnico e profissional b) F reparo ideologi-
ES - _Freparo para a vida coletiva do Kibutz em Eretz Israel

4 primeiro - O preparo técnico - profissional dar-se-a

a base de nossa escala de valores, ou seja , a criação
&o homem obreiro integro na realização do ideal, aten-

dendo às necessidades da construção da nova sociedade

kibutziana

$segundo - O preparp ideológico dá-se á base da concep
çao chalutziana de Kibutz que tem o movimento, na cris-

talizacao da sua filosofia de vida ,como parte de um gru

po social que no plano nacional se identifica com o povo
judeu , e internacionalmemte com a classe pperaria.

. + . >

terceiro - O preparo para a vida coletiva - atraves da

formaçãodo individuo que se pp כ com ogrupo cole-
tivo , e a racionalização das atividades econômicas e so-
ciais do mesmos.

Art.4- São principios fundamentais do Kibutz: a) a propiedade
coletiva dos instrumentos de produgão 2 produzindocada um se-
gundo sua capacidade e recebendo de acordo com suas necessidas
des. Db) igualdade de direitos e deveres de todos os chaverim
e direcao democratica,

 

Capítulo 11

Dos membros

Art. 5- Consideram-se membros do Kibutz Hachshara Ein Dorot, to- 
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todos aquêles cujos sheilonim foram aprovados pela Hanhaga Ar-
tzit , divididos nes seguintes categorias:

a) Oreiach . ( visitante)
b) Mitztareif- (agregado)
c) Moamad _

(

canditato a chaver)
d) Chaver

9 unico- Qualquer membro destas categorias somente pode-

ra ingressar na hachsharaem perfeitas condições de saude

( medico- dentaria).

Art. 6- É considerado Oreiach todo aquele que não pertence ao

movimento , dentro dos limites de idade da chevrah da hachshara,

$ único- Poderã o Oreiach passar à cábegoria de Moamad

somente com a aprovação da Assefa Klali do Kibutz e da

Hanhaga ב

apo É considerado Mitztareif todo aquele que: a) Não perten-

ce ao movimento , tendo entre 16 a 18 anos , ou acima do limi-

te da chevra da hachshara. b) Do movimento acima de 16 anos, e

que seja aprovado por motivos especificos.

$ único- P derã o Mitztareif passar a categoría de Moamad

somente cof a aprovação da assefa klalit do Kibutz e da

Hemhaga יב

276.8 - É considerado Moamad todo aquele que , pertencendo a |

um garim do snif do movimento , tenha ingressado na hachshara

durante um periodo minimo de 50 dias.

0.0 - É considerado Chaver todo Moamad qprovado como tal pela

Assefa Klalit do Kibutz, mediante proposta da Maskirute

capítuto HIT.

Dos Direitos e Deveres

Art. 10 - São deveres dos membros do Kibutz:

a) Cumprir os presentes estatutos e os do movimento
b) Acatar as instruções dos orgãos dirigentes do Kibutz

c) Realizar os trabalhos que lhe competem,

AFt.12 - São direitos do Chaver:

a) Participar da Maskirut e das Vaadot.
b) Farticipar nas Assefot Klaliot, com direito a voto.
c) Eleger e ser eleito delegado aos congressos dom

movimento.

Art. 12 6 É direito do Moamad , Mitztareif e Oreiach partici-

par com voz nas assefot klaliot , sem direito a votos.

 

  



 

    

  
  

  

   

     

  
   

 

   

  

   

   
   

  

  
  

  

   

    

Capítulo IV

Dos Órgãos Dirigentes 

Art. 1)- A Assefa Klalit é a instância máxima do Kibutz, nela
participando todos os cahverim com direito a voto, e os restan-
tes sem direito a votos.

Art. 14 - Reune-se a Assefa Klalit:

a) ordinariamente - cada três meses , pela eleiçad
da Maskitut, ou, quando convocada pela Maskirut,
por motivos dq» rotina.

b) extraordinariamente- quando a pedido de um chaver ,
sendo seu motivo aceito pela Maskirut como premente;
quando convocada pela Maskirut , por motivos impe-
rativos , ou a pedido da metade dos chaverim mais um,

Art. 15 - É competência da Assefa Klalit:

a) Eleger a Maskirut e elaborar-lhe as diretivas de

trabalhos 5
b) Aprovar os planos de trabalho e a planificação

econômica.
cY I nformar-se sôbre os divergos setores de trabalho.
d) Discutir e aprevar os relatorios da Maskirut.
e) Indicar os nomes de chaverim para a Aliah, >
1( Aprovar o recebimento e a passagem de categoria

dos membros.
&) Egtabelecer o regimento interno.
h) Eleger os delegados aoscongressos do movimento.
i) Decidir e servir de orgão apelativo.
3) Excluir um membto ou afasta-lo , em caso de indis-

ciplina e desvio de principios.

$ primeiro - Compete à Maskirut executar o constante
da alinea "3" , com previa consulta a Hanhaga Artzit
apos ter-se discutido o caso em duas Assefot Klaliot
consecutivas, com a presença de pelo menos dois terços
de chaverim , num prazo de 48 horas uma da outra, atra-
ves da votaçao por maioria simples. Podera o membro
apelar a Hanhaga Artzit em última instâncias.

8 segundo - São considerados easos de indisciplina:

) Negar-se a cumprir as resoluções das Assefot Klaliot.
) Negar-se a cumprir o art.24, $ unico e o art.25,

$ segundo, dos presentes estatutos.
) Atuar contra a economia do Kibutz.
) Atentar contra a Chevra.
) I ncidir nos casos de indisciplina previstos nas
alineas a,b,c,d, do artigo 12 , capítulo IV dos es-
tatutos do movimento.

Art.l6- O órgão executivo do Kibutz é a Maskirut, eleita cada
tres meses.
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Art. 17 - Compete 2 Maskirut:

a) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos

e os do movimentos
b) Cumprir e fazer respeitar as decisões das Asse-

fot Klaliot do Kibutz, da Hanaga Artzit e dos

congressos do movimentos,

c) Informar à Assefa Klalit a respeito do trabalho
e das diversas atividades do Kibutz, e dela re-
ceber instruções.

d) Orientar as diversas atividades no campo social
e cultural.

e) Determinar a convocação das Assefot Klalibt e
preparar sua ordem do dia.

f) Determinar as saidas dos membros e a época das

licensas.
8) Determinar os dias de trabalho, mesmo quando em

dias de feriados, com posterior retificação da
Assefá Klalit.

h) Escolher as Vaadot para auxílialla e aconselhal
la no trabalho.
Servir de órgão apelativo em primeira instância.

) Representar o Kibutz.
) Preparar os relat rios para os congressos e as
instâncias superiores.

2796. 18 - 4 Maskirut funcionara sob o critério da responsa-
bilidade coletiva , sendo suas resoluções tomadas por maioria
simples . Ee eleitos assumem seus cargos , de acórdo
con o Art. PS $ único, e o Art. 25, $ segundo do Capítulo
V dêstes Cu

Art. 20 - A MAskirut do Kibutz é constituida dos seguintes
chaverim: Maskir Pnin, Magkir Chutz, Merakez Hameshek, Guizbar

e Chaver Havaad.
a) Maskir Pnim - que coordena a יא , dirige

as reuniões da mesma e da Assefa Klalit , mantem
em ordem os ficharios.

b) Maskir Chutz £ que representa o Kibutz exterior-

mente e mantem relagoes com as instancias sio-

nistas competentes, a Organizaco sionista Unifi-
cada , o Vaud Leman Hãchsharot e assina tóda a
corresspondencia .

c) Merakez Hameshk 6 que planifica o trabalho ea
economia do Kibutz , orienta o Sadran Havoda no
cumprimento do plano, dirige a Vaadat Hameshek,
e realiza as compras. ,

d) Guizbar - que e responsavel pela caima do Kibutz
e) Chaver Havaad - que auxilia os chaverim da Maski-

rut nos trabalhos necessarios.

4 primeiro - O Chaver Hakibutz da Hanhagá Artzit , no ca
go de nao"nãopertencer a Maskirut , participar com voz
ngs suas reunioes e debates.

$ segundo - O Sadran Haavodã não é cargo eletivo;
e indicado pelo Merakez Hameshek , aprovado pela  
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Maskirut e ratificado pela Assefá Klalit, Assistira às reuniões

da Maskirut a criteiro dela, 9

Art. 21 - Funcionarão como órgãos consultivos junto à Maski-
rut a Vaada Hameshek e a Vaada Hatarbute

a) A Vaadat Hameshek é constituida pelos representan-
tes de anafim, pelo representante dos serviços (' sheitu
turim ), o Sadran Haavoda e O Merhkkz Hameshek.
É finalidade da Vaada informar ao Merakez Hameshek
a situação dos anafim e propor os planos para o
desenvolvimento do Kibutz.

$ único - A Maskirut como tal é responsavel pelas ati-
vidades de tarbut.

Art. 22 - O Kibutz Hichshará Ein Dorit é uma unidade adminis-
trativa autónoma. , dependendo suas resoluções , apos aprovação
da Assefã Klalit,

a) da Hanhaga. Artzit - nos pontos referentes aos Ca-
pítulos L,II, IV , V (artigo 18 e seguintes), VI
dos estatutos do movimento; na orientação perante

o Vaad Leman Hachsharote
b) da Guizbarut Artzit - quanto aos planos financei-

ros de grande vulto ou de alcance longinguo, que

atinjama estrutura do Kibuútz.

ec) do Vaad Leman Hachsharot - nas questões de Aliah,

planificação economica e disposiçao do patrimônios

Capítulo V

Do Trabalho

Bote Cómo Todos os membros do Kibutz trabalham a base da dis-
ciplins ao trabalho coletivo. Cada um participa cem o maximo de
suas possibilidades fisicas e espirituais e sob a base da res-
ponsabilidade pro pria e coletiva no trabalho e na produção.

$ primeiro- A finalidade da Hachshara obriga a uma
planificação prévia de trabalho , afim de introduzir
os chaverim em trabalhos adaptados as suas possibili-
dades e permitir a profissionalização nos diversos ra-

mos de trabalho.

Art. 24 - O trabalho no Kibutz é regulamentado da seguinte forma:
a) Naqueles ramos que se exige do membro trabalhos

em horários fora do comum ou emcondições especiais

e que impedem ao mesmo de participar ativamente
na vida e realizaçõés do Kibutz , deve O mesmo ser

subs tituido +, passado um mês s OU exercer o car=

go cada mes alternadamente.
b) À escalação de trabalho e feita atendendo às ne-

cessidades de planificação , da profissionaliza-
ção do chaver ce as necessidades mais prementes,
atraves das indicações diarias ou para periodo
fixo pelo sidur avod.

 

   



 

   

  0( Todo aquele que estiver descontente com a indica-

ção do sidur , podera dirigir-se 20 Merakez Hame-

shek ou ao Maskir , porem conforme à natureza do

trabalho se, a criterio désto houver tempo para dis-

cutir o caso. Caso contrario , apos realizado 9 tra-

balho , pode dirigir-ge em primeira instânçia à

Maskirut e em ultimo a Assefa Klalit ordinaria -,

quando o seu caso 6 incluso na ordem ão dia,

9 único - Aquele que fôr indicado para um certo tra-

balho , quando ratificado pela Assefa Klalit , e não

tomando conhecimento dêle, apos ser seu caso nova-

mente estudado pela Maskirut e trazido a outra As-

sefá , pode ser obrigado a assumi-lo, abase de dis-

ciplina de trabalho, sob pena de exclusão.

Art. 25 -A atividade da dirigencia em qualquer curgo social ou

cultural no Kibutz e uma obrigação de cada um,bem Com cumprir

tôdas as resoluções neste sentido, aprovadas pela Assefa Klalit

respectiva.

$ primeiro - Todo trabalho que exigeafastamento

do Kibutznão deve ultrapassar de ¿res meses. Na

medida das necessidades a Assef Klalit , podera

aumentar o prazos

4 segundo- O chaver eleito para um determinado car-

go , nao o assumindosou demitindo-se contra a re-

solução da Assefa Klalit, incorre na mesma penali-

dade do artigo 24, $ unico, destes estatutos.

Art. 26 - A duracao do trabalho é regilamentada da seguinte

forma:
1) O dia de trabalho comum não deve ultrapassar a 9

horas e não deve se reduzir a menos de 8 horas.

b) Todo chaver deve gozar de um dia de descanso por

semana . O dia convencionado e o sabado; neste dia

suspende-se todo o trabalho, excluindo os mais
necessarios e os de rodizios.

$ ímico - Os que trabalharem no sábadoreceberáo o
escanso em outro dia... E

8) Deve-se evitar o acumulo de dias de descanso (sa-

Lados ) . Somente em casos especiais , com aprova-

cad da Maskirut , sera isto permitido, mas nunca
por mais de duas semanas consecutivas.

8) Não pode a Maskirut aumentar as horas de trabalho

ou resolver trabalhar em dias declarados sabados

ou dias feriados, se nao for em epocas de colheita

ou necesgidades prementes, — sem previa aprovação

da Assefa Klalit.

art. 27 - São considerados ramos ( anafim)todos aqueles de produ-
çãoreal e rendivel; os demais trabalhos são considerados ser-

víiços ( sheirutim) coletivos.
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Capítulo VI

Da Economia E Do Fatrimonio

Art. 28 - O Kibutz Hachshara"Ein Dorbt! é uma unidade autôno-
ma ») financeira e administrativa «+ Le.

a) Baseia=se a economia do Kibutz noa producaode di-

versos ramos de trabalho e Avodat Chutz, na quota

A aan capita" do Vaad Leman Hachsharot. -
9 plano,mual de desenvolvimento do Kibutz sera

levado a preciação das instancias competentes ,

apos aprovado pela Assefa Klalit do Kibutz e pela

Hanhaga Artzit.

   

 

   

Art. 29 2 Consideram-seárt.29 trimónio do Kibutz: as viaturas , cons-

trugoes ו + animais e-utensilios , adquiridos ou cons-

truidosfapos o igio. dagtividades no local, podendo-se dispor
déles apos eRe e aprovação da Assefã 1% e da Hanhag a
Abtzit.

 

$ único - Em casos de bens moveis ou imóveis que

nao atinjam diretamente a economia do Kibutz, a com-

pra de ra ou mtensílios necessarios , são a

Maskirutz e a Assefã Klalit competentes para resolver.

Art. 30 - O Kibutz somente poderá contrair dividas sem autori-
zação expressa da Guisbarut Artzit , quando possuir cobertura

orçamentaria certa, sabida e aprovada pela Assefa Klalite

Arte 31 - Somente mediante a Asset” Klalit poderá o Kibutz as .
sumir a responsabilidade na quitação de compromissôs financei-
ros externos contraidos per seus ER individualmente ou
em Garinei Hasnií, antes de seu ingressos

 

Capítulo VII

Das Relações Coletivas

A — Do Chaver

Arte 22 - O Kibutz atende o Chaver em todas as 80883
des , desde sua entrado até à Aliah, quanto a alimentacio, habe
fa ves tuario, necessidades diarias e de higiene físicas, sob

ce de igualdade kibutziana e no direito do chaver de receber

segundo suas necessidades , nos limites das possibilidades co-
letivas. sé

a) O machsan do Kibutz e constituido pelos enxovais
trazidos pelos chaverim dos garinim respectivos
e demais pertences , dos diversos utensilios e

livros ; do existente noKibutz ; do confecciona

do ou adquirido na ocasião da Hashehar',
bj) O machgan atende sob base da igualdade kibutaja

na a toda necessidade do Chaver no referente as
sus necessidaders mínimas diárias » dentro das

possibilidades coletivas.
c) O tipo de machsan utilisado na Hachshara é o

" Machsan Alef" , significando o coletivismoabso
luto dos pertences “do Chavors

4
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$ único - Com a partida dos garinim do Kibutz, ôstes 16-
vam consigd os enxovaise demais pertences trazidos.

Art. 33 - Baseado nestes princípios , deve passar para a apro-
priaçao coletiva, todo e qualquer presente , ou seu valor em
dinheiro ,, que o chaver por ventura recebadurante a época de

hashchara,

$ úlunico -Todo e qualquer bem maiterial do chaver que 88-

te ainda possua, sua existência deve ser comunicada , de

pendendo da Assefa Klalit e da Maskirut sua venda e trans

ferência do importante para a caixa coletiva. Excluindo-
se apenas importânciasde vulto , dotes. heranças, imoveis

etc; neste caso o emprêgo deve ser feito de comum acôr-
docom o Kibutz para onde se dirige o seu garim após eon-
siderar a Hanhaga Abtzit.

Art. 34-Nos casos de abandono de Kibutz fica a critério da Mas-
kirut deterninar os pertences que o Chaver leva consigo.

B - Do Moamad e Mitztareif

ABt. 35- A critério da Maskirut, serã enquadrado o Moamad ou
Mttztartií dentro dos artigos e parágrafos precedentes deste
czbítulo. -

GC - Do Oreiach

Art. 36 - A Hashcharã se responsabiliza em satisfazer ao Oreisch
nas seguintes necessidades:

a) Manutençao e moradia , no mesmo nível de vida do

Chaver.
b) Fornecimento de roupas de trabalhos
c) Tratamento de quâlquer caso de saude surgido du-

rante sua estadia no Kibutz , e somente por Estes
casos. - -

Art. 37 - Os pertences do Oreiach não serão coletivisados; seu
dinheiro ficara em poder da Maskirutz no podendo o Oreiacha
fazer uso déle; suas roupas e demais objetos serão por êle usa-

dos scgundo.o criterio da Maskirut. -

$ unico -En casos de saidas do Kibutz , o Oreiach_le-
vara consigo todos os seus pertences e somen
tes 5

D - Gerais

Art. 38 - Todo aquele que estiver em trabalhos do Kibutz ou

Em shlichut está incluido nos mesmos princípios s devendo-os

observar rigorosamente.

ARt. 59 - O Kibutz , scgundd suas possibilidades , custeará

as viagens de licensa , bem Geno> Sstipulaçe a quota mínima

diária para os gastos nestas sides.  
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Capítulo VIII

Dãs Atividades Culturais

Art. 40 - O Kibutz atende às necessidades cutturais diversas
do coletivo e do individuo,

a) O Kibutz zelarã pela existência de uma bibliote-
ca geral, e atendera na medida das possibilidades
a lei tuna de jornais e revistas.

Art. 41 - O estudo de ivritno Kibutz é obrigatório, como o
trabalho comum,

-

2apitulo IX

Das Saidas e Licensas

Art. 42 - São consideradas saidas:
ajSaidas comuns - a critério da Maskirut, paras

tratamento rapido de saude , paapeis , represen
tação oficial do Kibutz, reuniões diversas, sai-
das para meshek.

b) Saidas regulares- já previstas pelos estatutos,
para chofesh shnati, chofesh aliah ecasamento.

c) Saidas extraordinárias - de auxílio à família e
longos tratamentos .

ad) Shlichuiot

Art. 45 - Todo o membro tem o direito a um período indivisi-
vel de 7 dias úteis _de chofesh shnati ( fora a viagem), .apôs
6 meses da Hashchard'; de 15 dias de chofesh aliah, em vespe-
ras de sva aliah; de 10 dias para casamento, inclusive a solu-
980 6891

Art. 44 - Não pode haver acúmulo de saidas; deve a Maskirut
coordensr as mesmas à base de 10% de seus membros, para as
licensas PO .

% ún co - Dependendo das necessidades do Kibutz
e doSO econômico, pode a Maskirut , com a apro-

vação da Assefa. רב transferir a licensa de
7 dias para a época mais propicia .

Art. !5 - Nos casos de justificação ante a Maskirut e seu
pronur ciamento positivo, bem como da Assefa Klalit , per-
mitir-se-ão saidas extraordinárias para o auxílio de fami-
lia e longos tratamentos.

9primeiro - Estas saidas não devem ultrapassar
de três meses, devendo sua ampliação ser ratifica-
da pela Assefa Klailit .

 

$ segundo - Mesmo após ter completado 6 meses de
hashchara , e se encontrando em licensa extraor-
dinaria, não pode o implicado fazer aliah sem ter
voltado ao Kibutz eno mínimo ter-seréntegrado por
45 dias ; nos casos de gozar licensa igual ou supe-
rior a 6 meses deverá ser reintegrado , pelo menos
durante 5 meses antes da alianh.  
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$ terceiro - Os casos excepcionais serão resolvidos
pela Hanhaga Aptzit .

Art. 45 - Todo aquele que trancigir nas datas marcadas para
sta licensa e saida sem prévio pedido a Maskirut, sera leva
do a justificar-se perante os chaverim, incorrendo na pena

de ter 88%6 oxcesso desconta-do de seu chofesh aliah.

 

a) Em qualquer licensa não são contados os dias de
viagem gastos. 5

b) Em nenhum caso, o chaver a priori, podera des-
contar de seu chofesh aliah. Depende da Maski -
rut e sua orientação fazé-lo assim.

Art. 48 - A pedido da Hanhagá ARtzit , ou instância superior,
o Kibutz concedera licensa a um chaver para shlichut.

3 unico- O prazo deshlichut , quando atingir 6 me-

ses , encontrar-se-a na norma para saidas extraordi-
narias. -

Dapítulo X.

Da Allah

Art, 48 Após o prazo regulamentar de hashchar ” ,com previa
aprovaçao da Assefa Klalit e posterior ratificação da Hanha-

ga Artzit , ser realizada 2 aliah dos membros do garin em

hashéhara.
3 primeiro -Às datas de aliah serão aprovadas pelos
kinussim ou moatzotrespectivos.

$ segundo - Casos específivos de aliah em datas não
previstas , somente se darão após aprovados em primei-

a instancia pela מממ Artzit.

Art. 49 - Sío condicoss pera a Alíah :
a) Ter no minimo 6 meses de hzsthãns.

3 Ter conhecimentos básicos de ivrit. :
njoNão ser considerado indispensável ao
d) Estar em boas condições de saude. eto
e) Não ser considerado indispensável al Kibutz.
f) Ser considerado pela Asssefa Klalit como tendo

absorvido os valores básicos , vida coletiva , adap
tação ao trabalho físico.

$ único- As eventualidades não previstas serão vistas
pela Hanhagã Artzit em conjunto com a Assêfã Kla-

lit do Kibutze

capítulo XI

Disposições GeraisSOtatan ] aיס088
Art. 50 - O Kibutz e o movimento, em suas necessidades econmica

cas mutuas, cooperam entre ale  
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Art. 51 - Êstes estatutos serão anexados aos do movi-

mento, completando-os , podendo ser modificados somen-

te pela Veigá do movimentos,

no . 4

Arte 52- 08 08608 omissos serão resolvidos temporaria-

mente pela fianhagá Artzit e Maskirut do Kibutz , para

serem submetidos à aprovação final nos kinussim ou moa-

tzct mais próximos.

Observação final:- Entende-se por conhecimento básico

de ivrit ( cap. X, art. 49 alínea b) , conhecimento

ao nível do livro Hamoledet Alef.
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2.0

MESHEE TNUATÍ ':BROR = CHAIL

1 - DEFINICÁO E FINALIDADE DO KIBUIZ TNUATÍ

1 - DEFINIÇÃO

O Meshel Tnuati é o constituido com base
nos chaverim do movimento 'e 616 constituinsua expressão kibutzia
na, política e ideológica.

a)Fina lidades: oo movimento considera O kibutz

como o seu centro economico cds produção e de colonização; centro

de criação da classe operária e da agritultura judaica; celula so

cial do homem e da sociedade socialista.

b) Meios: instrumento da classe operária para a
criação do Estado e do Kibutz Galuiot. É o instrumento da luta

declasses; instrumento de defesa, da classe operária e para e cri
ação da nova cultura nacional, para a transformação do Estado em.
Estado Socialista.

2 - CONSTITUIÇÃO

0 meshek 8 composto básicamente de chave

rim do movimento; atendendo 2s necessidades de Kibutz Galuiot, o
meshek receberá outros que não pertencen 0 movimento ; neste cer-

so'tem o kibutz 2 obrigação de orient?-los no espírito do movimen
to.

3 — CARATER ESPECIAL

O moshek tnuatí se diferencia de outro,
de identico status político e Aibutziano:

a) porque concentra a_ hagshamá dos chaverim do movimento;

b) porque 6 8 expressão do penssamento ideológico do movimento;

ec) por seus laços políticos com ó movâmento, que determinam côm-

promissos especiais e recíprocos.

4 - DIREITOS E DEVERES RECÍPROCOS DO KIBUTZ E DO MOVIMENTO

a) Direitos do movimento em relaçao הס

1 -determinar A resolugáo dos problemas relacionados com'seus

chaverim até 7. entrada no meshek; ( o meshek deve concord>r).

2 - exigir o auxilio do meshek'para as suas atividades; o meshek
deve fornecer este auxilio.

3 - exigir chaverim do meshek para funções noi movimento; funções

representativas e atividades em geral; o meshek deve licenciar

ostos chaverim,  
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4 - exigir o cumprimento drs suas funções do movimento; O

meshek deve realizar em suas atividades culturais e em

suas instituições, estúdos e discussões sobre temas es
pecificos no movimento.

+
ו

b) Deveres do movimento em relação no moshek:

l - Orientar og seus chaverim par» o meshok; o meshok dove
recebe-los.

e - Auxiliar ro moshek'em todos os campos; o moshek deve e
xigir este »uxílio.

3- Orientar os seus chrverim do ponto de vista profissio-

nal, de acordo com as instrugoos do méshek; o meshek de
ve orientar o movimento noste sentido,

4 - Considerar em todas as suas docisdes e em suas institui

goes, A oriontnção e instruçõe s do meshck; o meshek de-
ve participar das instancias superioros do movimentos,

5 - O meshek 6 completamente independente om seus problemas
) internos

e ו ,
6 - VVaadat Hatnua: a ligação entre o meshck c o movimonto

nos campos go de chinuch, iâçologia e politica, e
realizada naturalmente por intormódic do Hanhagr. Elioná

e a Vandat Hatnua tem por função fornocor informações 0
participar nas atividados do chalutziut o hachshará (in
clue à publicação do Sinuca “em portuUguos, dentro
das atividados da Henhagá Eliona).

7 - O meshek tem por obrigação dispor do pelo monos 25 dias

de trabalho por mos, conforme solicitação do movimentos,

Observação: O "status oficial” referido no ponto anterior pare-

ce substituir Ó presente ponto, de diroitos e deve-

res reciprocos. Como o recebemos separadamente 8

som indicação, incluímos as duas paxtos per» melhor
orientação dos chaverim.

II - RECEBIMENTO DOS  CHAVERIM

PRO moshok recebe chrvorim oriundos do movimento e ta

vém og qué a êle não portoncoxam, segundo o ponto 2 da parte I (

trodução) .
2Os chaverim do movimento são rutomaticamento membros

do kibutz, tres mesos »pos A sua entrada no mosmo( depois de termi-
nrdo a hachshara, em moshok vatik, conforme decisoos do movimento).

an
2

3) Chaverim quo não portonceram ao movimento passam pe-
las seguintes fases: ' >

a = Tompor“rio (imanf) : 2 8 por decisño da mazkirut do meshok.

Este periodo não obriga o_tomporário com o ostatudo do meshek

e para com suas instituições (inclusivo machsan), com excessão

do sidur avodã. O moshok fornoce roupas do trrbalho,

b - Candidato (tiuamad): 9 meses, por decisão da Assofa Klalit; com

todos os dircitos e doveres de o com excessño de voter o
ser elcito. 0 meshek forncco roupas o movois do acordo“cóm o
mínimo estrbelocido pelo "Ichud0 Vohakibutzim'. Está

no dircito do meshek 6 do candidato, pedir o prolongsmento do -

período de "muamadut".  
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0 ,
%,- Olo Chadash: é considerado todo aquele que se encontra,

no país monos do um anó. Tem o direito da récober dois poriodos

do meio-dia por semana, para, estudo do ivrite

FERE - VETEK ( entiguidado)

1 - O kibutz fornoco o preciso para satisfazer todas as ne-

cessidados básicas do chavor (moradía, movois, ote»), segundo*o

principio de antiguidado e considorando o seu estado de saúdo.

2 - À antigúidado na família é considorada polo mais antigo

dos dois membros.

5 - Critório de "Votok" + a) Hitiashvut'kibutzisna; um pon

to por anos.

b) Hachshatá tnuatit: meio ponto

E por ano.

4 = O vetek é contado desdo o primeiro dia de muamadut no

ו

5 - 0 votek 6 atribuído aos garinim, pelo dia de ch gada*do

primeiro grupo do mesmo, 8 6 igual para todos os sous mombros e

6 = 1 0riom'do preferencia. dontro do mesmo garin é estabele

cida por sortvlOs :

7 - 2080 o chaver que so vo obrigado 2 ficar no movimento,

por decisao de suas instancias superioros, como consequencia:de

nocessidados do movimonto ou da hachshara, tem o dircito de rece..

ber o votek igual ao garin ao qual ל

IV - CHUFSHOT (saídas do meshek)

1) Alió: 5 dias». ;

2) Chofosh Sjnrtí: 8,dias.

3) Casamento: 5 dias.

* 4) Visitas do pais de Chutz Laaretz: 7 dias somente para

o filho. Bilhetor para 2 viagem, para a familias

5% 0118: 58 /

6( Visita de pais quo moram cem Erctz2 um dia cada dois

x , E
mescs, somente ao filhos

V -  TAKTIZIVIM (quotas)

23) Aliñs (pora o chofosh »1iá 6 os 6 mósos de hachshará)

10 libras. A , :

2) Anual: 12

3) Mifal do livro: e libras

, 4) Visita a prisy no pois: bilhoto de passagem para o ca-

5) Casamento é 10 libras, para o easal

O  
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\ 6) Crianças: atc 3 nos - 2 libras; do 3 a 5 mos -
3 libras; do 5 a 7 anos - 4 libras; do 7 a 10 anos + 5 libras; do
10 a 14 anos - 6 libras; do 14 2 1E anos - 8 libras.

VI - PAIS

A- 1) 0 rocobimonto de pais de chaverim no méshek é um princípio,
não sendo levada em consideração a sua siturção. Elos sorao orienta
dos, pólos mcios mais convenientos, no sontido do sua Pdaptação AO
moshok.

2) Shikun (moradia): duranto o período de um ano (que 6 consi
derado como periodo do exporióncia) compromoto=se o meshek a fornecer

habitação:do tipo medio (um bom tzrif). No final doste poríodo, Os
paisstem or dircito a prioridade para as moradias definitivas (cons-
truçao do tijolos óu cimento) que existem no kibutz ou que estao pa-

ra ser construidas.

3) Alimentação: הספ pais serão fornocidas todas as suas neces-
sidades basicas, conformo normas estabelecidas no meshek (machsan kla

li, chadar haochel, etce), de acordo com o sou estado de'saudo e levan

do em consideraçãoas oxig encias religiosas espocificase No caso do

ausência de condições adequadas, será possibilitado aos pais roligio-

sos, a cozinha separada.

, - 1 , 2 .

B- 4) Taksiv e Havrañ '( quota recuperação): o taksiv e identico

ao dos chaverim do meshek. Havraf de acordo com as possibilidades e

ão acordo'com o sou estado de saúdo, recobcrão os pais havraa cada

dois anos.
1

C- 5) 0 rogimo de trabalho 20081 para todos os pais,

Baro até 50 anos :
Wo : atorAs תר dia completo

Pai: 50 a 60 anos Aתה BB E ES ו 6horas de trabalho

Pai agima do anos60Más nciwa de 65 ב 4horas de trabalho

O meshok precisa criar para os pais condições do tras”

balho, as mais comodas possiveis, de acordo com o sou estado de saude.

תו 6( Haveros: a - 05 pais tem o dircito de conservar consigo tu-

do o que trouxeram 0 8 de seu dever evitar, na medida do possivel, tu »

problemas relativos com a chovra, igualdado 6 educação das crianças.

b - é o dever recíproco dos pais o do meshok, criar

condições para omentrelaçamonto de suas eoónomias (_ no caso especifico

quando os pais possuem bons do rondimento). É inadmissivel a vida no

kibutz com investimentos fora dele.  
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7) Os filgos em:outros meshakim ou em outros lugarts tem por

obrigação participar das desposas de manutenção dos paiso

8%'A vandat hahorim ocupar=se=a de todos 08 problemas atinontes

aos pais. Os pois devem dirigir-se sêmpre à esta comissão.

9) o kibutz c o movimento devem orientar o organizar os pais de

4
- ,

e

modo A facilitar-lhos a sun adaptação rapida dontro dos ramos da. vida

kibutzianas

10) Os pais tem o direito de serem 100003008 como cheverim do 3º

moshek,

VIT] —ORGANIZAÇÃO DA A ASSEFÁ  KLALIT

1 Precisamosdedicar o tempo limitado da Assefá Klalit,

para a discussao das questoos atinentes a toda a coletividsde e de cu

jas soluções depende o desenvolvimento economico, cultural e educacio

nal do meshek, À mazkirut deveconcentrar em suas máos todas as ques

toes que estão a cxigir discussao na Asscga; classifica-las segundo 0

seu conteúdo e a ordem de urgencia, e tornar publicas, pelo menos 2a

horas antos da ה Klalito Toda A discussáo nova exige discussa6

especial na Assefa,

+ - 5 = - E A pe

2) Tod” questao que exige solucão e decisao da Assefa,

deve antes sor esclarecida na Moatza o na vaaia competente, e às pro

postas deyerao vir para a Assefa em nome da +oatzas

- . 2 fred 1

5( Todo o chaver tem o dirrí io de apresentar

qualquer assunto; A Mostza cabe useñdárosislo e garantir o levantamento

da questão na ordem do dia da Assofã,'o rris tardar, duAs semanas Apos
q À 2 ,

o levantamento dº questao pelo chavers

 

4) É preciso tornar publicas as decisões da Assefa Klalit,

em forma de "alon”, "ioman hamazkirut”, etco ,

ñ ES esco 7 = . Z 2

5) As decisoes de Assefa sao tomadas por majoria simples.

6) É permitido transferir para à Assefá Klalit seguinte;'

qualquer ponto da Ordem 60 dia, quando isto e exigido por 10 chaverim.

À transferencia e feita mesmo no caso da maioria se opor a elas Isto

acontece no caso. tambem, do numero ãe votos pela transferencia ser me-

nor que 10 mas constituir,a maioria. Qualquer assunto somente poderaa

ser transferido por lia so vez»

7) Considerando a preocupação de se cuidar do carater da

Assefs Klalit, como o oxgão superior do meshek; considerando a neces-

sidade de se resguardar a integridade da disciplina do coletivo, colo

ca-se fore do meshek todo o chaver que ce recusa obedecer as decisoes

da Assefó Klalit. (| Hachevxa devera, esclarecer se -o nao cum

primento da decisr0, DOY perte do chaver, resulta de sua ma vontade,

e é Peito como ação premeditada, ou, 20 contrario, se resulta de im-

possibilidade pessoai e das condiçoes objetivas exteriores, À Vanda

úevors trezoer as suas conclusoes A Assofá Klalit; se esta chegar a con

clusão que no caso existiram os dois últimos fatores ( oufatores pare-

cidos); deverá. libertar o chaver do cumprimento das decisoes da Assega

Klaiit anterior. 
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8) Para gergntir mais estabilidade e firmeza as deci-
sões da Assefá Klalit, e precisoque qualquer ape lação contra as
decisões da mesma., somente poderão ser considerádas se forem Apso

sentados argumentos novos, ainda, não leyantadoso Esta apelação

será apreciada primeiramente pela Moatzá, que decidirá sobre a sua

razão de sex ou não ser, No caso de uma decisão negativa por par-

te da Moatzá1,'O chaver tem o direito de apresentar a. apelação a

Assefa Klalito Afim de afeitar a apelação, torna-se necesséria u-

ma maioria de dois terços,

9) Todo o chaver pode ser eleito para qualquer Vardá,

e mesmo para o merekez da vead sem se levar em tonsideracáo oseu

trabalho ou tafkid que o chaver exerce ou exerceu. Um chaver nao

será eleito para .5 88 6085 vaadot e para o merakez de mais de

uma. O merokez Hameshck e o Mazkir Pnir não serao eleitos para qual

quer vaadá, considereido-se que por suas AÇÕES participam da maio

tia delas

  

Ni

  

tb 8

 

10) 05

"

סצ8הק " ( centralizadores dos diver

sos ramos de trabalbs) seras eleivos pelos trabalhadores de cada anaf

11) Os ii>cakez Hameshek, Mazkir Pnim, e Guizbar םא6 0

 

eleitos pela segunda 732 consecutiva, sem o seu consentimento,

O chaver não ficará fora do meshek maismdo que dois.

טספיססמ funções que impossibilitem a sua participação

TON
A.

anos consecut

e Kona vida de m

13) O chaver que se opoe para à sua eleição para qualquer

função ou trabalhodo mekhek ou fora dels, tem o direito de exigir *

ca assofá transferenci da, votação, mesmo sem qualquer rrgumentação a

4 transferencia 60 6906 assunto somente é possível um única vezs

ב

  

 

  

 

 

14) O chaver que está para Abeadonar o meshek, deve avisar

pelo menos com uma. antecedencia de 50 dixs À mazkirut cabe tomaf As

medidas necessárias em caso de desobediencia deste regulamentação.

 

Direção

 

3 2 . .

1) O dirigente da Assefa tem o direito de cortar a palarí
, . a

yra 2 qualquez chaver, se o mesmo se desviar do assunto מנ 6
- / ; 5 A

2 O chaver nao récevera a palavra para, felar sobre o mes

» eogunto mais de quas vozes.lis Aa

 

3) 0 dirigente da Ássef“A tem o direito de restringir a

lista de inscritos para falar sóbre um ה assunto se, segun
dv ASA בם cussáo nao trouxes né uma, novidede sobre o

assunto, * Neste Laso dovor-se-—é, iniciar a votação paraa tomada de

decisõeã. Se" houver oposição a isto, o assunto sera decidido por vo

tacan simples. 2

4) A porticipação na Assefa e obrigação de todo c ehaver
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$ VIII ORGÃOS PERMANENTES

» . É . 74

de) Plebiscito + renlize-se em assuntos de principio
e em casos וש

ck AssofáK Klalit: (Assembleia Geral): Trata $emanal-

mente sôbre os assuntos.Apresentados pela MoatzA (conselho)s

3) Orgãos Executivos: a - Secretaria restrita (mezki-

rut metzuñtzemoi)z 3 membros: o mazkir pnim, merakez hameshek e mazki

kir chutz. É

Funções: tratar de assuntos correntesse urgentes. ,

b - Montzá iras 13 membros:

mazkir, merekoz hemeshek, mazkir chutz, chinuch, tnua. chevra e saude,

texbut, guarda-livros; Seda hravodá, merekez haknyiot, e mais 3 cha.»

verim dos anafim do meshek,
Funções: tratar e decidir sobre todos os 2ssuntos fpresentados pelas

vardot o em geral sobre todos os assántos do meshek. Reune=se semanal

mente todas as sextas feiras 5 tarde.

a AN

 

 

(comissões): a - Vrrdã Meshkit (comissão eco
e todos os merakzci haanafim .

 

4 y ,

nomica,'* maralkaz

b - Vaadat hanvodé (comissño de

trabalho): morskez hamoshek e 4 sodranei haavoda ( que se substituirão

הב0מהרז 10 (
e Vaadat Chinuch: 5 chayerim.

4 - vandat orchim (comissão de

visitantes): % chaverim- E

. e - Vaadat marhano (comissão

urbanizadora).
£ - Vapdrt chevrá (comissáo de

chevrá): 5 chaverim = mazkir pnim, merakez hravódã. machsansit, membro

da vandat brivt. membro da vradrt horim e klitas /

Funçõesirinter centralização, gujzbarut. shikun, shituf-machsan,

chufshot cesnce

   

 

  
is o auxilio de pais.

 

 

Funçõesgexnier problemas de chevré, problomas pessonis), shitufne i-

gualdade na
  10122008 entre os diversos organismos eos chaverim e dos

chavorim entro si, moradia c mobiliamento, organizaigão das chufshot,
£

havraa e viagons

 

g = Vaadat Tarbut: 5 chaverims

morakoz, guizbar, merakoz messibot o cireulos de estudo, merakez 'de

conferencianse preicgues, tentro e cinema, bivlioteca o "mifal Hass OS

for"
' h - Vasdí Tnustit o Política:

5 chaver1mon

Funções» problcmas dommovimento y, drgños do movimento, indicação de

chaversu por 2pnnÃos 8 00ntação, publicações “do movimento, orion

dação profissional, organizagAlo do snif do putido, conferoncins poli=

11088 0 8290029008 כ prrvicip? des nas monsdot e ntividades políticas (

maabarot. demonstrag00S) 0%  
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: 2) Vandat klita (2bsorção): 3 cha-
verim, à

Funções: recebimento.do novos chaverim oc scu ontrosímento na.vida da

chovrA e do trabalho, problemas de moradiá e de mobiliamento, osclaro
cimento idcologico sobre a vida no kibutz, recomendação para o recobi

mento de candidatos . .

a 3) Verdat horim (paris): 3 chaverim,
Punçoes: recebimento de pais, moradia e mobilismento, trabalho, saúdo,

e a - ,

choyra, informaçãos aos diversos orgãos do meshek,

2 k) Vanãai brivi (saúde): enfermeiro e
mais dois chaverim,

É À 2) Vandas halbashá vohananla ( roupas

 

-
00 0דחהה 6 | 00210205 - inspeção sóbre Aa norma en relação A prosen

. 4 . +. - .

tes, fichsrio individual e geral.

TX - PROPRIEDADE E NIVEL DE VIDA

INYRODUÇÃO: Este parte dos estatutos é fundamental para

a nossa vida em comum; € baseada na analise dos sérios problemas sociais
que existem nº vida do Kibutz, como resultado da. desigualdado no uso da
“propriedade” (rechush), Este problem”, nos preocupa há tonpo c chegamos

a conclusão quo A sua, solução é um” condição básica para A. criação de um
ambiente nais srudável na vida de um meshe!: novo. Propomos por isso,
machsan "b” para os cheverin, e máchsan “Sa” para as erinnças; normos
fixas para os quartos 8 usongeral-dos objetos que ulirápasisn desta nor»

nã, Isto esta sondo exccuindo entro nos presentenentos

> A z +

Todo o patrimonio que se encontr” cm poder dos chaverim
2 .

e propriodado do meshek, -

roupas e sapatos): o machsan é4ד₪ב.

 

novas” 0 תדרור( meshuw no

. a - om poder do chavor a norma es-

4806160108: O que 977 fora desta noma sera concentredo no machsan ge-

Xaj.o
> - NMachsan Teladim: todas'as rou-

pas das crianças são coruns e são concentredas no machsan goral.

G - Norma para o quarto: sora esta
bolecida uma norma única para, todos os qurrtos, 0 que estivor fora dis-
to, será depositado no n2chsan geral. 2 disposição da vandat hachevra,

, 8 - Norma para o chavor: relogio

pulseiza e eonota, tinteiros  
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o - Objetos comuns2

1-a disposição” da vandat hotarbut: todas as vitrolas, discos o instru-

mentos do musica, A vesdat hetarbut deve estabclccer as normas pata o u
so destes objetos (circulos de estudo, professores, messibot;, etc.)

2-8 disposição ¿de vandat hachovrá: fogarciro cletrito, forros cletricos,
desportadoros, máquinas de escrever, malas, mochilas, eadoirssde descango,
garrafas termico s¿ 0 todos os 60015 objotos que a varsdat chovrá julgat ne
cossários o que não estalcioadaas ou cnquadrados na norma estabolocida,

3 - máquinas fotograficas: todas as máquinas fotograficas ficen on poder

de uma comissão especial ( 3 mómbros).

E £ - Livros: a bibliotcea,é geral; em
poder dos chaverin ficarão: os livros adquiridos pelo Mifnl hassefor; livros
de interesse especial para o chaver, segundo העצה ende com o bibliotecario,

g - Presentos: os presentes quo o cha-
ver recebe sor-lhe-ão fornocidos somente com *. autorização da vaadat chevr1
isto sc refere tambem anos objetos que o chaver traz consigo de shclichuiót

ou chufshot prolongadas. Herangas e depositos ficam em poder do kibutz.

12 - En ca“SO de abandono do kibutz por

parto do chaver, ?. vardrt hachevtá ostabelecerã o que o chaver deverá le-

var consigo, como su? propricdades

i - O chaver ten o direito de adqui-

rir com o dinhciro de suas quotas, objetos que nao ultrapassam A norma es

tabelecidas 5

 



REGULAMENTO DA BETADA DOS GARINIM BRASILEIROS EM MESHEK VATIK

 

Em base ao visto anteriormento e querendo codificar as di

rersas normas estabelecidas para a vida dos garinim em hachshara num

moshek vatik, do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim, resolvemos incluir no

temario deste kinus, a propostá elsborada em Bror Chail e enviada para

o movimento pela Vandat Hatnua, O regulamento parte de uma definigao

das necessidados gerais que nos levamam A aprovação e exigoncia de úm

poríodo de hachshará num meshok wvatik, pra todo o garin recem-vindo, 98

trbelecendo suas finrlidades o dárnção, as relações com o moshek vatik;

eom Bror 3 e com o movimento. Com-n aprovação deste regulamento PE

lo Kinús Artzú entr” cm imodáata exocugão o nplicando-se no nosso garin

(4º ), ora em hachsharás

1 E INTRODUÇÃO

Entondos=so por hachshará dos gºrinim do movimento em 18-

rael; o sou poriodo de permancbeia somo grupo, num kibutz vatik, com

"ns seguintes finalidadest

1 - Resebor uma, hachsherá profissional suficionte pArA

ingressar nº vida do meshkí do Bror Chail com um grau

de prepáro condizente com AS nocessidados o condições

do pais, ,

2 - Consoguir, por meio do participação do meshek,- por

moio de aulas e cursos, atingir um nivel satisfato-

rio no conhecimento do ivrite

500 na vida, nos costumes ena oultura israe-

11,- por meio da perticipação direta na vida kibúbzia

na, conforohcias, ostudo e um Xprendizado conveniente

das ennçoes o danças popularos.

EI - DURAÇÃO

1 - À hachshará durrra sois méses o moio, sondo cinco é

meio de trabalhos no meshek e um para ocurso de iv

rit; outros cursos, fixndos em combinágAo previa, se
- . L £ , -

rão incluídos no periodo de hachshara,

2 - Se o gnrin vier em grupos Aa hachshará constara do po

ríodo medio de seis meses o melo.

350 iníbio da hnohsharásorá contado a partir do númoro

de dins Aptos da ontrada de grin no moshok, 002268-
pondonte A metadó de sou chofosh alia, fixado pelo as-

tatuto do -Kibutz»
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4 - Logo de sua chegada em Israel, o garin dirigir-se-á
ao Kibutz Bror, onde se procederá a coletivisagio e distribuição da nor
ma de roupas parao período de sua hachshárãs Apos o seu chofesh alia

cuja metado estara ao cargo de Bror Chail, o gárin se dirigira ao moshek
de hachshara com transporte por este00.

III o. RELAÇÕES COM O MESHEK VATIK
 

PARTE GERAL

1 - As condições detalhadas de hachshara serão fixa-
das antes do início desta, por meio de um acordo
mutuo entre a mazkirut do meshek, a mazkixut do
garin e um elementó de ligação (mokasher), envi-
ádo por Bror Chail,

2 - Durante a hachshara, os proslemas do garin' serão

tratados pelo meshek, pelo mazkir do garin, com

a participeção e ajuda, do mekasher,

5 -— Os problemas de trabalho serão xesolvidos entre

o sadran avoda' do meshek, de acordo com o presen

te regulamentos.

DIREITOS

atra bad ho

1 - Os chaverim do garin doverão ser introduzidos nos

anafim determinados pela mazkirut do gerin.

2 - Não tera o meshek o direito de deslocar os chave-
rim do garin dos seus anafim, a n2ó6 ser com a con
cordancia do sadran avoda do garin,

3 - 0 trabalho dos chaverim do gárin em shabatot sera
fixado pelo seu sadran avoda.

4 - 0 gerin receberá do meshek os meios para o aper-
feiçonmento teorico-cientifico dos chaverim em
seus rnafim, por meio de hartzaot e cursos espe-
cinis

₪( 1.1 ה 26 5 Hagarian

5 = 0 garin receberá em enda, mês, para seus assuntos
internos o atividades do movimento, o totál cor-
respondente a meio dãa por mes por chaver.

6 - O garin ter” o direito de reõeber o número neces

sério de dias para os trabalhôs em seu machsan
begadim ( depósito de roupas).  
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10

11

le

15

14

15

16

17

18

 

,
O garin receberá, o número de dias necessários pa-
ra desembaraçar & sua bagagem.

0) סו 3dle Gra duna

. , , . .

O garin recebera dois meios dias por sémana para

estudo do ivrit e atividrdes culturais.

O meshek fornecerá ao garin um madrich, que deve
rã ser 0 “elemento intermediário entre o gerin e

o meshek, das hartzaot sôbre os problemas do pais,

do kibutz, etc»

O garin receber?. por somana seis horas de nulas de'
ivrit, divididas pelos ilei limud (dins de estudô),
com o numero de' professores de acordo com os niveis

de conhecimentos

Recebera o garin um professor de danças e um de con
ções, que lhes dexio aulas, pelo menos, uma voz por
semana cada.

x 7 a

O garin recoberí regularmente Leztanot sobre conho-
cimento do pais, problemas politicos, etce

O garin recebora um dia ém esda dois méses para ida

a Bror Chail (iemei iun), contando o tempo do via-
gem por conta do mosheko

(0 tis ado E

Nodecorrer da, hachshera o garin receberá do meshek

tres dias de chofesh pare, um tiul devendo o meshek

fornecer a, condução.

No fim dao o grrin 20000028 , do meshek*cho

fesh igual à metade do chofesh shneti da kibutz,

8( Gerado

O meshek pagorá הס garin 7 libras por mos por cha-

ver como teksif individual,

Os chaverim do garin torÃão todos os direitos dos

ch»verim do meshek no que concerno at

a) recebimento de moxedia e moveis suficientos , de
vendo isto estrr preparado entes do início da

hachshára, e sendo separados os quattos, para

0998818, 0, e solteiros em cada peças

b) rocobimento do ho. spaká ktana, roupa de trabalho

e shabat, alimentação, Invagem de roupa e concer
to de calçados. ,

0 Assistóncir. médica e 60

a Prrticipação nºs atividados culturais o festivas
dô meshek,

-
600016160 988 pera viagons' com roforencia
n tarvá, icomoi iun, o consulta móodicAa  
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DBVERES

1 Todos os chavorim deverão trobrlhar no meshok
difrimhonto no horírio integral de trebalho do
meshok.

Participar quando solicitados, nas realiza8

culturais do mes30, em concordância com o ga-
rins

Dar ao meshek» porcentagem do 12% de sous cha

vorimpara tfabalho em shoirutim e tipul iela-
dim não fixo,

O gnrin so podora, troenr scus chavorim de ama?

com a concordânci» do srdrxan avoda 600

- CURSOS

Todos os chrverim do gorin doveráo passar por

um curso do ivrxit orgonizado pela Sochnut, com

a duração de um môs, em um ou dois grupos, se=
gundo 800260 previo com o meshek, .

/

O meshok pagara motade do custo total do cursos
dovendo o restento fienr a cargo de Bror Chail,

Dovexão os chaverim do garin passar por semina

rios ideologicos e cursos profissionais, A so-

rem fixrdos om reunião conjunt”, com o gerin, I-

chud e 9 meshók, fora de um sominítio interno
do 2 2 3 dias, no fim.da hachsharxã,

. A .
O garxin podera porו conta dó meshok, 3
chavorim pera o curso de Beit Borl,

E RELAÇÕES COM BROR CHAIL

Devorá ser mandado de Bror Chail um chavor, que
sorá mokasher do Borin, que o orientora om todos

os sous problemas.»
- , , 4 q

Nao dever” haver meis de dois mekashrim, sendo

que y primoiro dever” ostsxr no meshok felo menos
um mês apos a checgnd” do segundo grupos»

E .

O meknshor dovera aturr ao lado da mazkirut, os-

elarccondo e simplificando o“scu trabalho, atuar
no sentido do fixnr e chovrá,

DovérA_ ost” E todo q seu tompo A disposição do ga”
F

rin; não trabalhando sinão, no-maximo, cm perio-

dos.
. = 4 1 ) mM . E 4

Nos icmoi iunim, Bror Chnãl devora designar um

chaver para acompanhar 0 65238 ec introduzi-lo no

contreto com o kibutz, otes  
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6 = 0 moshek Bror Chal) Porno gorá no fim de hachsho-
da E diasSendlitdipatio somtdétio: ideológico de 2

AS.

VI -= RELAÇÕES COM O MOVIMENTO

- Al = Estão os garinim submetidos adisciplina do mo-
yimento, ligedos 88 suas instôncias o obedecendo
às suas resoluções

2 - Devem informar A HenhagÃ Artait, atravós da Vaa-
dat Hatnuá, - amplamento sobre a situação, desen-
volyimento e problemas, durante o periodo de per
manencia em meshek vatik,

3 - Nos demais assuntos, dovem seguir as normas esta-
bolecidas no Estatuto de Bror Chail.

 



REGULAMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MOVIMENTO

INTRODUÇÃO : Visa uma regulamentação da vida financeira do mo

vimento , quer nacional gomo localmente, estabelecendo os di-
reitos e as obrigaçoss mutuas e a origem e nomenclatura das so
mas diferentes, permitindo entradas e 881088 mais cons tentes|
para os snifim e as imprevistas, para a Guizbarut Artzit,

FUNC IONAMENTO:

1-4E Artzit da Hanhagã Artzit contará de trós cha
verim. A

2 - Um dos chaverim será o seu morakez, eleito por um kinus
ou Moatza, sendo os outros dois chaverim nomeados pela
Hanhaga Artzlt,

5 - Cumpre ao merakez proceder ao recebimento e pagamento das
contas da Guizbarut Artzit, apresentar as propostas para
orçamentos, entrar em contacto com os snifim, kibutz, ias
tancias aqui e em Eretz, a respeito de finanças em geral,

Ll - A-Guizharut Artzit sera a primeira instância para todos os
problemas financeiros, sejam os mencionados no paragrafo
quatro, seja outros eventuais,

- 4 Guizbarut Artzit esta para todos os efeitos subordinada
a Hanhaga Artzit,

6 - a guizbarut Artzit deve: cobrir os orçamentos normais da
Hanhaga Artzit; financiar as atividades centrais ou nacio-
nais; proceder ao pagamento das divides:(da Guizbarut Ar-

tz1t).
7 - A Guizbarut Artzit responsabiliza-se sómente no que se re-

fere a gasttsg aos aprovados pelo seu orçamento anual ou
aqueles me tenham aprovaçao a partes, A .

8 - Fazem parte do orçamento anual, sede e gratificaçoes sobre
a sede; secretaria administrativa; shlichut; publicaçoes,

9 - Nas chamadas "shlichuiot" a Guizbarut pagara a viagem do
sheliach, bem como todos os eventuais gastos necessarios
para pesolver problemas pessoais que possibilitem a sua |
shlichut. As despesas referentes a alojamento, manutençao
etc... correm por conta' do snif ou shituf em que o sheli-
ach estiver trabalhando, 9

10 - Nas chamadas "peulot hanhaga" (alguns dias e para trabalhos
especificos) todos os gastts; sem excessao correm por con
ta da Guizbarut Artzit. ,

11 - A Guizbarut Artzit podera fixar precos para as suas publica

ções, no sentido de cobrir dgspesas das referidas.

12 - A Guizbarut Artzit financiara as atividades centrais ou na-

cionais do movimento, tais como: Moatzot, Kinussim, veidot,
peguishot, machanot avoda, machanot centrais, machanot semix

תפע108 ; e outras atividades eventuais, sem cobrar nenhuma

quota adicional ou oppeetáll Assim sendo os divársos seto-

res financeiros do movimento nao tem responsabilidade finan-

08128סע88088
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A Guizbarut Artzit fixara preços de sheilonim ou similar
(individyais ) para as atividades acima, . O seu pagamento
dependera das poss ibilidades Sinanceiras, suas e de sua
familia, Chaverim do shituf sqmente pagam estes sheilo-
nim, quando estes pudorem rocober o dinheiro para este
fim específico de sua familia, e não o receberiam de ou-
tra forma. -

E preciso a aprovaçao da Guizbarut Artzit ou quando ne-
cessario da Hanhaga Artzit, para contrair dividas que au
mentem o deficit.

O merakez da Guizbarut artzit podera contudo contrair al-
vidas por sua unica e propria iniciativ , desde que se
destinem a movimentaçao (pagamento de ו e nao au-
mentem o deficit da guizbarut artzit.
Para o pagamento do mencionado anteriormente, ou seja:
orçamento normal, atividades nacionais e centrais e paga-
mento das dividas (da Guizbarut artzit ); considoram-se
as seguintes entradas da Guizbarut artzit: venda de publi
caçoes, mass chaver, quotas anuais dos snifim, eventual
dinheiro que se receba de instancias sionistas e judaicas
locais ou centrais, taksivim de Eretz, empreendimento ou
iniçiativas financeiras (da Guizbarut Artzit).,
Serao pagos pelos snifim bem como o kibutz, trimestralmen».,
te, o mass chaver, ma seguinte base mensal: Tzofim - 2,00
Solelim - 3,00; Bonim - 1,00; Maspilim-Magshimim - 5,00.
O mass chaver sera pago tambem pelo shituf e garinim hach-
shara dos snifim, bem como por qualquer outras kupot meshu
tefet que possa haver em qualquer snif.
Os snifim e kibutz hachshara deverao enviar mensalmente u-
ma copia de seu balancete, devidamente responsabilizado, pa
ra a Guizbarut Artzit e vige-versa. Er
O Kinus do movimento fixara a quota anual de cada snif, bem
como a forma e epoca de pagamento total ou parcial.
No caso deste pagamento nao se der de acordo com o previs
to pelo kinus, podera a Guizbarut Artzit exigir e fazer e-
xecutar por intermedio da Hanhaga Artzit o pagamento inte-
gral ou parcial dos sheilonim antes de uma realizaçao cen
tral ou nacional. =
Quaisquer casos omisos serao resolvidos com a Guizbarut 98

Hanhaga Artzit.

COMISSÃO FINANCEIRA

Fica docidido:

a - a formação em cada snif de uma comissão financeira
constityida de 3 a 5 chaverim devendo participar,
obrigatoriamente: o guizbar, o mazkir ou s gan-maz-
kir do snif, e o guizbar do atiftuf,

BB resoluçõesdesta comissao deverao ser aprovadasשי<

pela mazkirute
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Fi

a -

bo

GQ -

ca decidádo:

que a guizbarut de cada snif tera 2 orçamentos: um
minimalista e outro normal, -Gue os orçamentos fixados pela 0001888608
38280 59699 E
que O orcamento excedente tom 8ומפ 8810989 8
nos se;uintess topicos:

1 - dividas externas 2
2 - dsbitos em atrazo cos a Hanhaga Artzit
3 - gastos internos

a distribuição dus saídus do orçamento excedente só=
ra foita da seguinte maneira:

| ,
1  - ס6מסטפת  881090050 68 divida a executar e debi-

to a pagar para a Hanhaga Artzit:

pu
e ו h0% no mínimo

; Ls
So “20% no minimo

3 - hoz
2

2 - no caso de haver apenas saldamento de dívida a
exccutar:

1 - 50% no mínimo

2 - 50%
e É

5 - no caso de haver sonente debito em atrazo 8
pagar para e hanhaga Artzit:

24 + .

1 - l0% no mínimo

2 e 60%

e - que os saldos de cade orçamento podem ser transfe-
ridos na respectiva caixa para o mes seguinte. No,
fim do somestre, o saldo no caso de existir, devera
estar na integra, nesta cááxa,

Observações: 1 - Us orçamentos serao conduzidos por
2 um livro caixa auxiliar, e um ra-

280, e serao assinados no fim de
cada mes, pelo responsavel da comis
seo financeira, pelo guisbar e mag=
kir do snd£s
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2 - Os livros deverão ser a-
provados 9cla mazkirut de
cada snif, ate o mais tar
dar, no dia 5 do mos so(in
te.

A E Nao se admitom movimentações
sendo as ordens de pagamento
somente expedidas com dinhei
ro em cáixas

ll - “Todo dinheiro em ciuxa, dos
orçamuntos, fica em,poder de

ועפס cuya que so efetua-
ra o pagamento, a base de or
dem datada e assinada pelo
pesponsivel da comissão finan
coira,

Orçamento à dos snifim aprovado pels la. Hoatzá frtzit do mo»
vimento,

lo. Entradas :- 22 saídas:-

1 - mensalidades (60%) 1 - aluguel
2 - Lenutenqgo ds sede

2 = Amigos do Ichud 3 - Secretaria adminis-
trativas.

|, - kachlakot

e » que os taksivim das instituições recebi-
das pela Hsnhagá Artzit, sorso destinados
tao logo sejam saldadas todas as suas di-

vidas:

1 - sos snifim, do acordo com suas neces
sidades, 9 criterio da Guizbarut Ar=
tzite

2 - para o fundo de reserva da Hanhagá Ar-
tuit, na proporcao de 20% no minimos,

- Devido a situação anormal das caixas A dos snifim e a p'r-
ticipação passiva dos chanichim a: "solução dosoroblemas

financeiros, es mazkiruiot cos su:il: devorso der 08 seguin
tes passos:

metade dos fundos introduzidos pela kvwutzá a Guizba=

rut dos snifim( principalmente nas shichavot menores)
será usada directamente em beneficio dus atividades e-
ducatiy»s, ou atravos du kupá da Evutza , ou atravos

da kups da shichvá, o que, sob orlentagáo do chinuch
tornara maior a li ação do chunich com os problemas

ותפס

pen  
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b - bonim, maapilim e magshimim participam do tra-
balho financeiro tornando-se responsavois diro-
6008 4868506

ce - O responsavel pela cisxa"a” (Guizbsr do snif)
tera maior força, centralização e intervenção di=
reta na covrança das mensalidades.

26 - O ano financeiro do movirento se inicia e encerra no
dia 26 de outubro, sendo u prrovacao do balancete feita em congro
s so imediatamente posterior.

27 - O Keren Leshlichim tera como fundos mínimos: a) Taksiv
mensal da Sochnut para ספ maurichim do achon, que porventura cs
tejom em shlichut. b) tera como fundos minimos o mas-chaver, e —
se possivel tuksivin ospeciais pars pal orçamentos,

Obs.: estes fundos sao de uso exclusivo para o Keren
leshlichim, podendo ser ampliado por orcamentos especiais, mas
nao podendo ser diminuidos.

28 - O Keren Leshlichim sera orcamentade no inicio de cada
periodo, pelo prizo de 6 meses, beseendo-se normalmmbhe nos sa-
lerios minimos de cada estado, salvo em casos especificos, que

s erao resolvidos a criterio dos Guizbsrut Artzit.

29 - Os fundos do Keren Lashlichim sersgo enviados mensal-
montes rediante o recebimento dos balancetes mensais dos shitu-
Time

50 - O heren Lashlichim so sera enviado aos shifufim dos
s nifim, quando a situagao destes nao for deficitaria.

31 - Considerando a necessidede de impulsionar e atividado
dos snifim e do kibutz, que sao prejudicadas pela falta de fundos
foi formado o Keren Levitzur (fundo de Fortificaçao) cujas finali
dades sao as seguintss:

a) permitir melhorias e empreendimentos nao possi-
veis de serem incluídas nos orçamentos menssis normais.

b) intensificar e aprofundas os leços do movimento na
cional cor os chenichim stravez do participaçeo da Guisbarut Ar
tzit nas atividades dos snifim, das shichavot e kvutzot,

32 - 0 Keren Levitzur: s erá splicado trimestrslmente como
norma, ou cxcepcionsimente, a criterio da Guisbatut artzit, me
diante envio regulsr ds masschaver e dos balanços du Caixa À é
B, balancetes estes que justificarao a necessidade da amplia-

gso do Koren,  


