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Constitui êste
apéndice un

estudo, realiz
ado Dela Hanhag
t Sobre as perspe
á
ctivas Chalutzian
as do movimento pa
anos. Deverá 8l
ra os pró
e Se

rvir de base Pa
ra que melhor Po
ções estudar as
ssam as de
Propostas da Ha
nhags artzit co
ntidas no temá .
Estas são (no te

mírio) de fato as
únicas sobre as qu
rá éste Kinus reso
ais deve
lver. São, Porém,
compilad-s à base
dêste estua

O ponto de partid
a Constitui

a Proposta de ali
á do grosso
"do7º Garin na Segund
a quinzena de novemb
ro de 1956. Isto sig
ca submeter-se à
nifi
eventu
alidade existe

nte de que a decisã
o da Moa taá Olamit se mantenha no
que se refere o 7º Garin
e,
ao
mesmo tom
- Do, Colocar essa aliá
em bases e época de via
bilidade pera o movimento.
O restante Justifica
-se, náo Somente por
tudo aquilo que

EA tá é do conhec
imento normal 8
Chaverim,

>

dentro do próprio temário.

E

600035

como ainda pelo exp
osto

E necessário que as
delegações, se prepar
arem novos es naquilo que toca ao
Kinus resolver, façam
um estudo das

perspectivas chalut
zianas a longo pra
zo, poi

s, de outra forma,
cor
remos o risco de chsgar
mos a um próximo Kinus
e encontrarmo
13
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circunstâncias e Problemas
já consunad
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OBSERVAÇÃO
tomarão parte na schlichut
chalutziana do
6º Garin todos ou parte dos
chaverim do 12,
2º e 5º Grupos - Hachshará
do mesmo. Poderão tomar parte chaverim do
4º Grupo - Ha-

Chshará e se na ocasião
achar-se convenien

te, inclusive do 52 e 62 Grupos
- Hachshará ainda não em BIN DOKOL.

tomarão parte n: schlichut chalutziana do

72 Garin, em linhas gerais, os Chaverim
que
fazem aliá com o 1º grupo, em novembro de
1956 (m maioria dos quais ingressou em hachshará em outubro de 1955 - vanguarda e -

ventual, e dezembro de 1955 - grosso).
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AO TEMARIO 20 11
1 KINUS ARTZI am

O III Kin
Syus Artzi realiz
1 a-see an O e mei após a constiitu
do ento uni
tuiiçã
ção
ado no Brasil. Se este fato
s] marco aisum, fic
o não representa Sm
as circunstâncias
que o cercam O represent
am sim.

E

Cremes necessár, io, no
: Ponto em que nos encontramos,
0

un certo retrospecto históric
o para,
1
nossa situaç
1
ão, poder analis
ar e

h
"da

através da constatação
determinar caminhos
Fr

fazer

fu
ro, novos ou nao, mas verdadeiros.
AA
A formação do Ichud Hanoar
Hachalutzi deu-se no momento
que a crise mais profunda e
em
prolongada que já abalou a
vida do nosso movimento, atingia, a um temp
o, seu climax e seu fim, pelo meno
s
como elemento desn

-

anos anteriores,

atteador de nossa existência.

Durante os dois

viamos a crise tomar conta de nós,

sem entretanto
saber fazer-lhe frente.
Finalmente nos apercebemos dela e a colo
amos, em nossa vida, como fator Perm
anente, tendo ao lado a devida
terapéutica.
Tomamos consciência dos fenomenos da
rua judaica e
da nossa posiçao dentro dela.
Estávamos, porém, debilitados por aquilo
que foram os anos
anteriores;
e nao sómente no sentido político, mas no
espiritual
também.
O alheamento da juventude e do ishuv em geral dos problemas do nosso povo, o consequente e crescente
desinteresse pela solu
ção dos mesmos, ou seja, pelo sionismo, refletia-se
no movimento, —
por um
espírito negat

ivo de desrrenga generalizada no seu futuro
.
2015 018 se via reduzir numéricamente e falhsr seus
intentos de desenvolver
ações em grande escala,

como nos tempos áureos de 1948-49.

Numa situação de tal confusão, urgia que respondessemos da

forma mais decidida e forte.

E fizemo-lo através do lançamento do

movimento numa intensa e unilateral ação do proselitismo, que foi
à forma de fazer frente às tendênciasde apêgo ao galuth, que come-

(avam, de uma ou outra maneira, a contagiar o movimento,
Visávamos
básicamente, com esta orientação ampliar os quadros do movimênta,

principalmente em suas camadas mais velhas, para garantir
“tivas chalutzianas e dirigenciais para o mesmo.

perspec-

Desde então, nêste ano e meio, até a realização dêste kinus

artzi, tem o movimento vivido sob orientação básica do proselitismo,

de, analisando resultados, dizemos que o objetivo proposto foi sômemte alcançado na relatividade, mais num snif, menos em outro, podemos,
Cm tôda a convicção, afirmar que ultrapssou-se de desorientação; noVOS grupos começaram a despontar no movimento e assumir cargos e tare
fas importantes.
Conseguiu-se por consequencia desvanecer o máu espírito criado, fazer voltar a crença nos caminhos e a certeza nos
À

Objetivos do movimento, e com elas a vontade de realização e o espiri

to de militância.
então.

Encontramo-nos, hoje, em situação bastante diferente da de

Isto não significa que tenhamos superado a época do proseli-

SmMO, que deve continuar sendo preocupar-.. . “ode central do

É
é
E
expressao da luta que travamos contra as
as conO o io local, da contradigao entre

Esta anormaeS sociais do isnuv e o fato da nossa existência.
dana
até que sobrevenham aa quebrada
foi tornada permanente,
mpr enta q
6
6
4
1
+

au
erial dos judeus, e se traduz nº
a1 e espi+
u
sentiao
no
vidas,
suas
de
20] - aços
8

ritual.

| E chegado, entretanto,

o momento deº a abandon
unilaterais de trabalho e
orientações
torná -las multilaterais.armos
Porém,

outros congressos.

não na
A simples enu-

upação de nos ampliar e nos fortalecer

formativa.

-Nos a de cumprir a nossa finalidade
Temos que nos preocupar com o futuro doschaverim que são

trazidos ao movimento, com a radical transformação de suas vidas,
e
com Sua formação, como homens integros
e militantes capaze

s. Dentro
da anormalidade que caracteriza
nossa existência e nossa atividade
nos

dias de hoje, devemos procurar criar uma tradiç
ão
dade de trabalho. Cabe-nos agora, efetivar o que foi e uma normaliaspiração do
Kinus anterior, eisto sômente será possív
el, através da compreensão
da sua importância, do entusiasmo pela sua realização
e da busca de

formas apropriadas para tanto.

Ein Dorot, 28 julho 1954
HNHAGA ARTZIT

- APRESENTAÇÃO +.
k
A Hanhaga Artzit sente-se
Prazoirosa em aprosontar
as delegações do todos os
snifim, rounidos neste III
Ki

nus Artzit, a delegação do mis recente
snif do movimon
to: o snif Rocife.

Constituido oficialmente em fins
do
maio do corronto ano, foi o snif,
o coroamento
de um
trabalho que ha meses iniciamos
na cidade de Rooife,co-

mo expressao da vontade do nosso
movimonto, do atin gir

a todos os ishuvim judaicos ondo houvor
uma concentra -

gao juvenil,

A abertura de um novo snif, noste ano do
1954,
em
moio as tendencias assimilatórias, manife
stas ou nao da
juventude judaica do Brasil, e que apareco sob
as mais
diversas formas, ideológicas ou sem ideologia, tem
um
especial significado,
Reafirma a verdade do'nosso caminho o a força
de
atraçao do nosso movimento, A todas as forças que atuam
ativamente contra o movimento, procurando noga-lo como
o caminho historico do nosso povo, a todas as forças
diria melhor fraquezas, indiferontos que, acorvadadas ,
voltam-nos as costas, constituo este fato a melhor ros-

posta e a melhor advortência: -"Vocês estão cegos e sur
dos a realidade nacional o social. Nao Vôm a 12880038 da vida do povo judeu. Não ouvem o palpitar da esperan08 de uma vida em condiçoes diferentes, normais,”

Por outro lado, alenta a nós, jovens militantes dé
há anos de movimento. Mostra-nos que se pode encontrary
no seio da juventude, forças e valores sinceros. Que,em

meio da preocupação

cha de camedírismos e de busca

de

posições melhores para si, ha aqueles que sabem tambem
Sair de si, que se sentom ligados ao povo judeu em to das as suas manifstações, que se dispõem a empreender um caminho difícil, cheio de sacrificios possoais, mas
elevado nas suas intengoes. Que se colocam como batalha
dores do um novo povo judeu, nui mundo novos
O presente Kinus, que deverá oficialmonto roconho-

cor o snif Recifo, ostara  שנסpela participação
de sua dologaga0. Saudamos pois, om nome do todo o movi

mento ao novo snif, com a corteza de que ole sabora ampliar o fortalecer suas atividados, conquistar novas 08

maiores cemadas da juventude o levarx-lhos a nossa pala-

vrs e agño, ag lado dos demmis snifim do Seo Paulo, Rio

do Janciro, Porto 210820, Gurityba o Bolo Horizonto, do
nosso contro chalutzicno; o Kibutz Hachshars Bin Dorot,

o Ki
€, de nossa vanguarda roalizadoro om Eretz Israel,
um
futuro,
butz Bror Chail, emproendoremos agora e no

So trabalho conjunto par. a criagno do Medinat Israol
socialistas.
mundo
cialista num

HANHAGÁ ARTZIT

a) Abertura Oficial:

Terá lugar no dia 28 de julho, á noite

,

no Kibutz Hachshará Ein Doro
t, a abertura
do Kinus, que consta de:
1) Parte solexo
2) Parte artistica a cargo
dos snifim.

Dd) Ordem do dia:

Propomos a seguinte ordem do dia:

dia 28 - 21 hs.

Sessão Preparatória:
Recepção dos mandatos pela Hanhagá

Aprovacío do Regulamento Interno
Ratificação da Ordem do Dia
Eleição da Mesa do Kinus

Eleição Gas Comissões,

Relatórios dos snifim e Hanhagá
- Relatório da Hanhagá Artzit
Debates

Tema: Chalutzius
Redator: Ervin Semmel
Debates

Tema: Cnalutziws
Centiwuação dos -Gebatea

Tema: Behações externas
Eslator: Yosé Lção Karabchevski
Tebates
Tema: Futuras pda

AL

Relator:  |)שבGu
Debates
hss-

Qieg Shanab

ns,

0

-

2

hs. - Trabalho de Comissões

ns. - Trabalho de Comissões
ns. - frabalho 6050 8

cuia seaapa

018 1-

8 פם. - Trabal
ho de Comissões

 בLe
i tur. '

Elei ções

€ aprovação das reso
luções

Encerramento
YT

a
בד
E
6) Ofgani: zagTaao Intern
Ao
a :- Fartic
iparão do Kinus, segundo os
Esta-

tutos,

oficialmente repres
ent .dos:

a) 085 89 “os
snifim, à razão de um
(1) delgado por trinta
(30) chaverim, ou

fração maior que vin
te (20), segundo o

Pagamento do mass-c
haver.,

DOS delegados do kib
utz hachshará "Ein Do
rot", à razão de um (1) del
egado Por seis (6) chaverim.
0) A Hannasá artzib.
d) Irês (3) delegados do Com
ité Central do
Poalei Sion Hitachdut
.

e) Os senlichim de Israel, propos
tos para

d) Regulamento InternoDas Sessões :]

delegados pel: Comissão Perman
ente.

O Kinus considera-se em sessão permanente
até esgotar o temário.
Considera-ss em quorum o plenário, com
a

presença de 2/5 dos chaverim delegados, devendo os ausentes justificar-se à mesa.

AS sessões são públicas para os chaverim do

movimento.

serio considerados nas sess0eS sómente os
itens incluidos no temário,

cuja ordem pode

rá ser alterada pelo voto de 2/3 dos delega

dos do Kinus.

Asessão preparatória será dirigida pela Hanhagá Artzit, assumindo a direção do Kinus
na primehra sessão regular do plenário, o
Presidium devidamente eleito.

Do Presidium-

\

Constará a mesa dirigente do Kinu
s, de um

(1) Presidente (diretor de debates); 2 vi-

ce-presidentes e 2 secretários de 4688 ,'

Das Comissões:

O Kirus constará de quatro (4) comissões à
saber:

a) COUISSAOPiHuaNENIE EDE RESOLUÇÕES, cons
tituida por oito (6) delegados, um de cada

snif, um do Kibutz e um da Hanhagá, indicados pelas respectivas delegações. Serão
suas funções: propor ao plenário os elementos

das demais comissões; orientar os trabalhos

das comissões; discutir os assuntos surgi -

dos no Plen3rio, na falta de comissões com-

petentes; coordenar e redigir as resoluções;
apresentar a chapa da nova Hanhagá Artzit.

b) COMISSAO DE CHADUPZIUL, constituida por
nove (9) delegados.

0) COMISSAODEKELAÇÕES EXIERNAS, Constituida de nove (9) delegados.

à) COMISSÃO DE FUFURASAPIVID-DES, constitu
ida por nove (9) delegados.

Das Palavrase
Votos +

a) Tem direito a voto todo chaver delegado
ao Kinus.

b) Os votos serão contados individualmente

e não por delegações.
0( A Mesa votará regularmen te, com excessão do Presidente que só votará em caso de
empate,

em carater decisivo.

d) Nas comissões se decidirá, em instância
final, por votos, ficando entretanto facti

vel o despacho da minoria ao plenário, á
critério da mesma.
e) As resoluções em ntânário cerão tomadas
por maioria simples de votos,

f) Teráo direito 4 palavra todos

os dele-

gados ao Kinus, permitindo-lhes falar no

máximo 1o minutos, com direito de prorroga
ção de 5 minutos a critério da mesa, quando intervenham pela primeira vez,

e 5 minu

tos nas intervenções seguintes. Excluem-se

desta 080851211 50

 וכרע19

*7 589097 6 1=מ

formantes dos snifim, ajustando-se ao regimento anterior as intervenções seguintes.

&) Chaverim não delegados só poderão fazer

uso da palavra no plenário, com prévio assentimento da mesa.

Com exclusão das moções resolutivas e decla
ratóriaa,
cansiderar-se-ão, para regulamen
tação dos debates, duas espécies de moções:

a) WOGOES PREVIAS:

interrompem o debate,

terminada a exposição do orador em uso da

palavra e devem ser votadas de imediato, de
pois de falar um orador pró e um contra,

se

oS houver, com prazo máximo de 5 minutos e
tem por efeito: a) modificar a ordem da dis
cução; Db) pedir que passe o assunto a estudo de uma comissão.
b) MOÇÕES DE ORDEL : encerram a lista de oradores e dão o assunto por suficientemente
esclarecido, com procedimento igual ao ante
rior,

O periodo quo éste relatório abran
ge é o do ultimo ano de trabalho,

isto 6, desde a realisação do 2º Kinus artzit, ato o momento.
Dirigiu o movimen
to nêste poriodo, a seguinte Hanhagá ¿xtzit,
eleita no mencionado kinus.

:

Maskir :< ERVIN SELWEL
Sganhazkir : MáRKIN TUDER

Chinuch ; NoCHMAN F.LBEL
Chalutziut : 1020 DRUCKER

Itonut : JOSÉ LEZO תת
Kranot : DAVID F. INGELERNT

Chav.Hakibutz : ZICHE CH. ITCHIK
Em fevereiro de 1954, devido a licença concedida pela Hanhagá
irtzit ao chaver
Ervin Semmel, aprovou a la. Moatzá irtzit as seguinte
s modificações:

Mazkir : MRXIN TUDER
SganMazkir : JOLO DRUCKER
Chalutziut : JOÃO DRUCKER
Os outros cargos mantiveram-se inalterados. Passou assim a Hanha
gas à partir de Março de 1954, a contar com seis chaverim, acumulando o cha =
ver João Drucker dois cargos da mesma. Contou ainda o movimento com o traba lho do chavor José Etrog de Bror Chail, sholiach de Sochnut e da Hanagd,Elioná para a hachshará.

Trabalhou ainda até Março o chaver 212535 3.

O IIº Kinus irtzi lançou as diretrizes atravóz des quais a Hanha=
gs deveria orientar os trablhos nos snifim, e no movimento an geral. Como tal
0 novo grupo que tomou a direção nacional do movimento, lançou-so as diversas
terefas, cuidando do sua exedugáo. gora, atravez do uma perspoctiya mais amPla da tempo

, podemos porceber o alcanco do trabalho dosenvolvido. 4 centra-

lização por parto da Hanhagé, esteve rogular. Dasde 0 infein

onnvar do sor os

ta uma tarofa tambón importante, ora intonsão do grupo de dirigóncia do movi -

monto nacional desonvolvor uma ação diyota nos snifim, no sontido do levar a 1001128080 85 oriontações fundamontais; - proselitismo, atividado oducativa ,

idade ideológica, o prolotarização. No dosonvolvimento dos trabalhos, a =
xação no prosclitismo fez com 600 888 orientaçoos fossem deixadas

do, Assim, o trabalho cducativo, ideológico, e do chalutziut aprosontou =

agora c constatar.
agio, quo podomos agora
izagál
: lhas ne renliz

O =rasolitismo tovo

TRE

+

PAG. 10
alcances maiores ou monoros , om
todos os snif im, à oxcessão
do Rio do Jenoi
xo Ha  וainda, , a co ústatar a empliiaçã
1 ento, com a forma
ação do movim
ção do um —
,
novo
-

2

nusSo

-

:

snif om Rocifo, o quo dovorá sor oficialmonto
roconhecido por ósto Ki Por outro lado, Podomos,
com satisfaça o vorificar quo ôste ano

do trabalho foi o ano do consolidação dos snifim,
Na verdado, cada um délos
.
o d ificuldados, quo são, ontro
apresenta ainda problemas
tento, os problómas

o dificuldados propias do um moviro nto quo
vivo. Entrotanto, atravóz do um .
intonso trabalho, consoguiu-so forma
r, o isto 6 0 fundamontal, grupos
novos;
Pas
CA A
2
,
amplos 6 solidos de dirig
óncia Que, na porspectiva dos proxi
mos poríodos do
trabalho do movimento estarão ca pacitados do constituir os próximos
grupos

*
do briontaçao o de trabalho, locais ou nacionais.
Há quo somente fazor umar

“

"

0

oxcessao quo o ao snif Rio do Janciro. Atravessando longa 2
criso à 6081 80 -

ajuntaram condiçõos dosfavorávois do trabalho ( falta de uma sedo
adequada)

o snif chogou a uma situação devoras grave. E. quado a 12 Moatzá brtzit,
ro
solyou concontrar fórcas sórias de tfabalho nósso snif,

foi com intuito do -

ultrapassar osta situação, Entrotanto, indepondonto da vontado o consequência

da rostrição do grupo do schlichut nacional, esta oriontação caiu por torrf,
-

e

:

a

Foito oBto senao, os snifim roceberam grandos impulsos no sou trabalho.

No rolatório que se segue, estãoo discriminadas, as tarefas oxe
ר

"ו

-

.

-

cutadas pela 3 בקשהממב.552558 bom como, mencionadas as resoluçoos do Kinus o

E

,

-

.

da Moatza que não forma cumpridas,

11- ₪ 2 0 ה

hs machiakct como tal. nao funcionaram na forma dovida. Nom foi
preocupação principal ativisa-las o rogulariza-lass Som dúvida, isto trouxe
prejuizos para o trabalho dos snifim, mas a concontração no fundare ntal obri
.

.

+,

:

ga muitas 76208 ec doste vôz obrigou, projudicar o quo 6 monos importanto. =

48 nocessidado mais prcompntos oram, na medidi do possívol, satisfoita polamaskirut peilá da Hanhagí. O kinus dovorá dodicar ospocial atonção ao futuro
funcionamento das Machlakot, mormonto as centrais

quais sojam* Chinuch, Ito

nut; Chalutziut.
| = A
MLSKIRUT E SGAN-MASKIRUZ .-

1.- Corrosporndónc ia o Contatos:

/

Conmsoguiu coordenar de forma bastanto ro-

gular o funcionmonto da Hanhagá, não tanto o trebalho das maçhlako*.

mois, como os

= 618200008 , ostas não tiveram  בג010201מ028מ0% intenso, mas a Hanhaga funcio
:

1

2

domo orgño do oriontação goral, 8 rouniõos foram normalmente proparadas
izadas, 0%מ06 50 8011010 quo so dosojava»

.

Page TE

.

Mantovo cont
:
a
E a to rogu
lar,
quor
guor no do corrospondcncia.
Para tódas

no sotor do roprosontações oxtornas

ostas tarofas nocossita a Hanh
agá do

ma socrotaria muito mais firmo do“quo tom
+24o ató “agora. Lssim, a maskirut
,

Poile ( (orgao quo a Hanhaga
8 0 u cm1 Março) se demo
1
1 o produtiva, anstrou muit
-

/

à

,

pozar do tor sou funcionamanto afotado
polesvyárias saidas, do chavorim para
outro
s snifim o pola nao ostabilida
do do sun parto técnicas

Sofrou muito osta machlakã a falta do
corrospondóneia o informos -

rogularos por parto dos snifim, dificultañdo o as vózos aló “impossibilitando
2

1

e

Las

Le

-

0

PR

uma contralizagao oficionto para nio dizor múnimelista, por parto da Hanha7

ga»

Confeccionou-so (ainda quo com atrazo) os fichári
os para o movimon

ea

2

to ostando,ja nos snifim. Proparou tambêm a machlaká rocibos do guisbarut o

mas-=chavor. Como sompro os snifim
=

RE

A

sómonto onviaram omvóspora da roalização
2

dosto congresso, sistoma Osto quo devc ser dofinitiv. amonto mudado»
“

Z.- Rokaçõos Extornas :
i

Mintivomos nôsto porícdo, contatos com divorsas i-

instências lócais, do Erotz Israol o do outros pon
tos» Ésto contato, principalmonto no quo se roforo

às instâncias locais, caractorizou-sc na maioria das vôzos, não por yum pla-

no do trabalho nas mosmas ou com as mesmas, com:

objotivos dofinidos, mas -

polas oxigôncias e necossidados momontancas, Assim, variou Gio nn intonsida-

do o qualidado, de poríodo a poríodo.”

a).- Honhagá Elior à
.

:5 mantívomos contato com a contxal mundial
do movimento, princi.palmento para tratar

do questocs ligadas a schlichut do movimonto, taksivim, formaqáo o oriontagño do grupo do Machone Tro

caemos tembóa opinidcs sObre oriontegóos ac myvimnto, “ormação
da Notzigut o ostrotura do movimonto Mundial. Rocobonc s,0spora
dicsmonto, atas dx

reuniões, o Iodict Isracl o com grando a =

trazo a publicação ideológica Losodot. O contato ostovo bastan
tc aquom do desojávol, por falhas de ambas as partos. São pro-

cárias as informações quo tomos sôbre os movimantos do sutros
paisos, assim como, 09 xolatéxios quo 50208 00188030, com isso rolativa foi a troca do oriontagoos havidas
.

b).- Not

Sout

ao

: fci constituila a Notaigui
RES

Sul

Amoricena, por

docisáo da Hanhoga Elioná; a forma que tomou —
foi diforonto daquola quo nos propusomos. En —

trotanto, uma voz

»onstituida, iniciamos

A

.

uno corrospondôncia —
Ds

הט
ד
ח
 ומתyna
Poguis
açao da Illa,
rogular, principalronto devido a roasiz
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Jatino-Amoricana, o do um soninário do Chinuch, 4 ôsto últim
o não participamos dovido a falta do vorba para

passagons» Á Poguishá,por razõos fi

noncoiras não nos foiÉ possív. -01 onviar os dois dolokados a quo
tinhamos

diroito, tondo ido sómonto o chavor Marki
n Tudor, isto oncontro quo roa-

11201-50  מסSantiago do Chilo, tinha por finalidadô: 1º rosolvor alguns

problomas, principalmonto dos paísos poguonos, (o da sehlichut para o Pa=
raguai 0 Bolívia, a oxpansão do movimonto ató o Poru o Equador o
a complo
montação da Hachshará do Uruguai); 22 e- ostabolocor
E
um plano do trabalho
para a Notzigut; 32 ,- duranto a roalização da Poguishá foi, incluido
um ponto do 8 extornas, sôbrc o quo so tirou resoluções, O movimnonto
brasiloiro compromotcu-so, nestce encontro a participar na solucgáo dos -

problomas moncionados da soguinto forma: a) onviando

dois chavorim do =

Kibutz Hachshará Ein Dorot para a Hachshará do Uruguai, sondo quo a br gontina onviaria ao mesmo tempo outros dois; b) ficar rosponsávol pola schlichut para o Porú o Equador, responsabilizando-sc a «rgontina polo Paraguai o Bolívia. Estabolccou-so um plano do publicaçõos o domis atividados da Notzigut, tendo-se combinado um somjnário chinuchi, cuja data
0 local foram mis tardo fixados pola Notzigut; om conjunto com os movi-

montos torritoriais. Poôdo-so constatar com satisfação a aproximação havi
da 60880 8 última Poguishá, roalizada um ano antos» Esbora;continuom oxis

tindo diforóngas grandos na apresentação o no contoúdo, ruitas arostas já
foram aplaínadas polas própias imposiçõos quo a roalidado do trabalho im-.

poz» Com a possibilitagáo do roalizagóos conjuntas,. sominários, poguishot,
ote.; tondorcmos a uma aproximagáo cnda voz maior,
Infolizmonto, não pudomos, dar cumprimento à rosolução do onvio dos chavorim 2 hachshará do Uruguai, 0s que havismos dosignados para
isto, olcemontos do 52 Garin, ficaram osperando a notificação da ida dos -

chavorim da Argontina, ató quo so aprximou a data do sua aliá o os planos
tivorgm quo ser mudados. Ésto Kinus ddvorá estudar as possib*” “dados do on
vio do schlichim para o Porú o Equador, principalmonto,para o Brimoiro,

-

quo é um país bastanto promissor para o chalutzianismo.
4 Notzigut:

fizou a data do 9 a 20 do julho para a roalizagao

já oxposdo sominário do chinuch or Bebiros. Não participomns vor motivos

tos.
rogular.
9(.- Vaadat Hatnuá : o contato com a Vaada Tnné do Rre> Mail foi
parto
Lpozar do ainda insuficionto, principamonto por
ו
A

da Vaadat Hatmuá, ouvo corrospondoncia quo, om algumas
3

A

+:

2

mantida =
óposa chegou a scr mosmo intonsãe bintonsidado da corrospondoncia

ou a falta dola, demonstrou a utilidado o mosmo * nneossidad” do um contato,

troca do matorial o opiniõos 864
“pro Os assuntos mai
s diyorsos, rolacionn
dos com trabalho do movimonto 5

a vida do Kibutz Tmuati. /tr
ayóz de

Vaadat Hatnua tomos sido infor

mados
do dosonvolvimonto do Bror Chail o insta
dojunto a instâncias om Israel
sobro

diversos assuntos. Do nossa parto,
tomos procurado por tôdas as ,
manoiras, divulgar o nomo do Bror Ch 811 o as
noticias quo dôlo nos vom.

4(.- Ponloi Sion Hitachdut o Vasd Hanoar : nossas rolaçõos com o
Poaloi
E

Sion Hitachdut, doram-so nôs
tc ano, quaso quo oxelusivã-

,

monto atravoz do Vaad Hanoar, No primoiro
somostro roalizamos un bom tra
balho conjunto. No, sogundo somostro houvo
uma lamontávol, quaso total pa
talização do mosmo. Eu goral, om tódo ano os contato
s giraram principal-

monto ao rodor do problonas finanediros,

o quo não dovorá: mais sucodor -

pois, nossas rolaçõos devem abrangor tambón outros
sotoros do atividados,

quais sojam os do uma ação conjunta,jas instâncias o na
vida judaica, ro-

alizaçõos comuns, publicações, otcs.

E

hs cifras roalizadas sorão vistas no tópico finahças, poróm, infolizmon-

to muito froguontomonto os chavorim do Vaad Hanoar não cunpriu om ordan
fa
4
sous compromissos, corprorotondo por varias
vôzos nossas atividados. Afo

4
e
+
ra -Ostos sondos, vosos ostrs 3 laçõos do formá- muito
positiva.

Não pôdo o movimonto so lançar, conforme as oriontaçõos do ultimo Kinus,
2

:

PEA

-

num amplo trabalho cor q Poaloi Sion, eliz, ete., por não tor as fôrças
0 concentração pera tal.
0(.- Organização Sionista Unificada : pouco contato tivomos com osta -—

instituição,  סמפסםporquo as ati|
vidados da mosma não proporciona
Yan uma participação nais empla o ativa do nossa parte. Nossa ligação

foi foita principalmento atravóz do organismo da mosma para as haeh sharot.
> Vaad Loman Hachsharot : nas 00851608  מסque Osto organismo funcio.
nou participamos ativamento dólo.

Sonpro nos

oricntamos; e atravós do nossos reprosontantos, procuranos orientar no sontido do bom srr-="*tr=onto d5- taksivim da
Sochnut, muitas vêzos; inda contra intorossos imodiatos, inclusivo nos

Sos da justiça  התdistribuigao do dinhoiros o no onu”aran dos 3808
da satisfagao das nceossidades vordadoiras das hachsharot, moralisação

da atividado o da propaganda chalutziana. Nossa participagao so vorifi
004 principalmonto nos pontos soguintos :

colaboração do ,um rog
ulanento para o Vead, nocossi
dado que do há muito vinh
a so constatando; nño foi ainda aprovado dovido
às irregularidados do
funcionanonto da nosmas

2+- protesto o consura
ao Hachonor Hatzeir por
usar -

numeros falsos cu sua Propagan
da chelutziana; agi
18080 o exploração dos sontimonto
s do Ischuv om torno de slogans não verdadoiros,
dosmoralisando,
pois, qualquor propaganda hones
ta ;
regularisação da assitoncia modica às hachsh
arot,
atravóz de : oxamos rigorosos, proviamento ao =

ingrosso om hachshara; contrato de nodicos o don
tistas para exano e tratemonto diversos;

congola

mento do dinheiro vindo da sochnut cm nãos do -

Vaad, pare a constituição do un fundo do briut

(saude). Esta ultima proposta não foi aprovada,

pois as domais hachsharot votaram pola imodista
distribuiçao do dinheiro.
reajustamento do taksiv -chavor, em baso do aumen
to do custo de vida,

O V.L.H. ostá ainda ostudando formas do lovar as
hachsharot ao ischuv,

com finalidade de propagar

atividade chalutziana; osta tentando ainda angariar fundos locais para as hachsharot.

8(.- Fodoxação Juvonil : por orientação do ultimo Kinus, doixamos do nos

0

)

dedicar 8 106028080 juvenil, tonda a mosma doixado do osistir;

h).- Vootzot Hanoer : por oriontação do último Kinus, colocamo-nos con:

Eu

tra a formação do organismo do KKL para e juventu

de, procurando sonpre domonstrer sua inutilidado
En alguns lugaros consoguimos ovi-

O a dispersão do forças quo trazia.

tar a sua formação, sendo quo om outros.

factralirada » ens ovistoncia,

tivemos quo dôle participar»
i). -

R

:
+
,
iva do vorins 90890885. p princier de tentativa
s : aposer
1
imonto

palmonte sehlichim do Erotz, do formar ou

ampliar movimontos no Brasil, os unicos quo.

Bonlinuem tor oxprossão no ischuv, são o nosso, o o Hachomor Hetanirs
-

יר

e

ni

EZ, ainda, o Hakibutz Hemouchad, o Botar, 0 o Bnoi Hekivas
E

0 Hatzair

א

 ווח חר0 movimonto do

-

Cont

]
ntinuam dirigidos por dirigentos do no embora o núnoro
ão onlichâm tonha Ultimanonto diminuido. Sua dirigóncia 6 moro instrumonto benico-adninistrativo.
.,

O Hokibutz Hamouchad oxisto. sômonto om 8. Paulo,
o é q do ma

ha chsharã. Está
ior exprosão entro os movimentos Poquonos, possuindo uma
muito —ES, náo aprosontando muitas porspeetivas do continuidado
0 81008880, Sofro a tragódia da contradição do Hakibutz Hamouchad dontro
10661 006
do Mapam, o à o quaso dosaparccimento da corronto da opiniño
político-idoológicas mis os apoiava, con « sus polarização das fórgas
A
tos.
consiston

O Botar mantón um snif om Peblogro, um grupo om S.Paulo o
um cuito poquono no Rio. Apezar do tor dois schlichim a falta do uma ra-

zão mais profunda para a sue oxistoncia, faz com quo 800818. 0 53מ10 80182
tom pequonos grupos no Rio oc om S.Paulo; funcionam principalmonto à baso

do schichavot monoros, am torno das oscolas roligiosase Nossas rolaçõos =
eon Úlos, tom sido ocasionsl o muito osporádicas. Goralmonto nossa posi tão foi do desconhocivonto. Mentivomos rolações com os movirDntos quo
têm hachsharot, Hashorpr Hatzair o Hakibutz Hamouchad, dontmo do Vaad Lo-

man Hachsharots

3).- Instâncias do Erotz : por ocatfião da viagom do chavor Erwin Sormol a
Ñ

Israol, confiou-lho a Hinaga Artzit tarcfas a

rosolver om conjunto com as divorsas institui-

ções. 25912 alón das instâncias do movimonto, onta2u o chavor em contato .

o outros,
con a sochnut, Ichud 01801, Ichud Hakvutzot v Enakibutzin, Mapai
movimento,
o
para
schlichuiot
Taksivin
a
tratando do questóos rolacionadas
corrospondóncia 0820 matcriais, infornaçõos, otc. Lblón disto, mantivonos
à rospcito das rp smas
cialmento cor: a Machlekot Haxonz Fochalutz, da Sochnut

»
quostõos , alóm da do atual curso do Machon
ôsto ano encontra-se om plok).- Curso da Sáchnut: o grupo por nos ontiado

tor sido os
no curso. Apozar da corrispondóncia náo

6 8 molho
pocialmento intonsa, sabo-sc qúo o grupo

oportunidado e sua pormanôneia
ros do curso atual, aprovoitando bastanto da

falhas 7 »vomnlo dos anos antoriorôs o ostudo no país, O curso aprosonta
maior númoro de prrticipoi39, o por isto
acroscido ainda do fato do tor
,
r
.
2
,

mantêm
4 88808 Hatnuá o a Hanaga Elicna
sor mais disporsivo 0 notorogônco

do curso»
contato pormanonto cor os chavorim

4
E

com o P.S.B nósto Brasiloiro : não houvo rolagdos
1).- 2er tido Socialista
s

poríodo, do voz quo não houvo oloiçõe
:

r

-

8
quaso oxclusivamonto na 8 6885
"0 0 nosso confato con 5168 sor
4

das nosmas.

=
m)e- LoTo U. Do S. Y.08 Intornaci
onal:
In
al:

a

igaçã con as instâncias socialistas
a ligação

intornacionais se limitou a troca do al
gun matorial o publicaçõos.
a
sia

a

ja= hrtzit * Convocou-so o foi preparada a 1º M,h. do movimonto

5

-

Eno tovo lugar nos dias lo q do março
de 1954 em PoRingo dam

Tomou resoluções a cerea do trabalh
o, sondo

quo, algunas entes ja foram ou ostão sondo
oxoeutadas. as outras, quo ain
da não, ou sorao revistas polo prosonto Kinus, ou terão
do scr 7
a próxima Henhaga artzit dovera cuidar que tal sc dê.
us quostóos do orion
-

-

4

tagao geral doverao, nos devidos pontos,

scrom ratificadas polo Kinus.

EN UC  ג-.
-.1 Centralização : Pequenas foi o contato, e com 58%0 poquena a contrali

:

zação o a oriontação educativa aos snifim. às falhas fyram de arnbas as partos, una voz quo os snifim não on

viaram sonformo foi combinado o muitas vózos podido planos dotalhados do -

atividado, rolatórios do chinuch, otc. Dôixando a machlaká do chinuch da hanagá desconhceodora dos problemas oducativos dos snifímo
2.- Programas : os progzamas ainda dosta vóz não foram confoccionados, 0
probloma da confoeção, rasido muito ronos na forma da co, missão colaboradora, do quo na atongáo d no omponho quo a ola so dodicam. Os encarrcgados da olaboração são absorvidos polos domais

trabalhos dos snifim, nad dosomponhando aquólo.

3.- Publicações: confceionou-so algumas publicações de rolativo provoito
para o movimonto,

aparto por falhas delas própias,  מס-

parto porque as atiyidados dos snifir não oram do naturo
publicação de Tzofi28 à poruitircm o sou 0 Elaborou-sc uma

ut o um shiron, ambas por 0088180 08885

a rcalização das machanot ka4,- Machanot: oriontou a machalaké de chinueh
programas para as mos=
itz do 1953/54 nos snifim, claborando
nacionais para as schã -—
mas. Proparou o roalizou as nachanot

as duas con ampla participa chayot do bonim o mapilim-nmagshimim, contando

ção. Ronliza-so ontro os dias 22 6 28 do julho uma machanô Lvodá no Kibutz

cha vorim do todos os snifim do
Hachshará com a participação 6060 80 do 90
snif - 200120: Elaborou a machlaká בנגו
vondo-so notar a participação do novo
atuais do sionismo 0 do movimonto
programa para mosma om torno dos problomas

sionista.

8

Soninários : achou a Hanagá

1 : à
5

¿rtzit do convonióncia edia
r a data da ro-

alização do soninário chinuchi,
por inopurtimidado até o
sogundo somostro,

4

w= Uniformo 3- dopois do ultrapssado o prazo ostipu
lado, a Hanagá

¿rtzit

rosolyou incumbir O snif Rio
do aprosontar proposta de Uni
formo. Com atrazo os mosnos foram
foitos, dovondo a Hana ga

irteit aprova-los.
/

“

E onv:.1,- Publicações : foi publicado ainda no priimeiro
:

somostro o númoro do Lokot Iodiot o um núnoro do Lahorim. Fizomos
, por ojtro la=
dd, publicar constantomonto nos órgãos judaic
os locais no

tícias, informos c artigos do movimonto. Fizo-mo-lo, do farma constan
te pola impronsa israolita no primoiro somostro, atravoz do Pinat
Ichud o do for
ma inconstanto nos domais jornais. O jornal quo nos pommitiu manter a coluna Pinat Ichud, deixou de publicar sua página em Portuguôs, com quo aquola

ficou automaticaronto oliriinada,
Bem Venguardo Juvenil: foi pubdicado un núnoro da rovista contral do novi mento, achando-se om viasdo publicação o scgundo nú
mero. O primciro núncro apresontou divorsas falhas rodecionais o organizaçionais, quo foram principalmonto: apresontação o im-

prossão bastanto más causadas por circunstâncias tócnicas dosfavorávois, au
sóneia do contoúdo judaico, otc. É prociso rossaltar que o fator aprosentação 6 muitissimo inportanto, pois, o nmosmo foz com quo ôsto primeiro núnoro
11708580  מט0%8280טת ע0%1 posado o pouco 7 não parecondo sor una -

publicação do um movimento juvenil,

Na parte organizacional constatamos -12

a não feituna c a não cobrança do anuncios na intonsidado dovida, o que cau
sou problomss financciros ce desncesários à rovista; 2º a distribuição o divulgação parcial dela. Lo sor iniciado a trabalho do proparação do 2º núrioto; Jovou-so amconsidorgab todos Gstos fetoros, sondo que, osta so procuran

do ovite-los. Para Ósto númoro, prativanonte nonhun snif (2 excossão do S,-

Paulo) consoguiu anúncios, o coloca a revista om situação doficitaria o obri
gará- aos snifin un omponho majr por ocadião da feitura do 3º número cujo lu

ero dovorá cubrir o deficit do segundos

O Lahorjm quo dovoria sair anoxo 2 rovista não foi publicado Por motivos tócnicos»

Peg. 18

y

Segue abaixo un bal anço quo
corrospondo % contabilidado do

12 n2 de rovista :

4NUNCIVS, -finclusivo o
lucro obtido con una

₪

13.240,00

poquena venda de númoros

avulsos)

DIVERSOS.-(donativo do
papol no valor do)

3.500,00
16 .740,00

TIPOGR. FI. -(incluindo
gestos do papel)

2
13.176,00

DIVERSOS. -(matorinl do

1.378,00

uso goral)
ORDENADO. (para o
assalariado.

;

2

2.500,00

moses)
17.054,00
Polo comentario anterior já citou-so quo muitos anuncios
não foram cobrrdos.

Como tal a revista tovc um dofcit do Cry 700,00

D.-CEQLUIZIUT.1:

Fizorem aliá duranto o periodo comproondido por esto rolatório,
o último grupo do quarto garin, eu Sotembro do 1953, constanto

do 6 chavorim o do 6 crianças da uliat Hanoer; 2 chavorin om
do 21
Mexço do 1954; o quinto garin eliá om Junho dósto ano, constando
6 eriengrs da ¿liat Henoar e um candi
chaverim, 2 mitzterfim, 4 pais,

dato a Bror-(hril. Tratou a machinká do todas as quostdos rolacionadas

lognis, do documontos
sn a partida dóstos grupos, dosdc os aros

passagons, gratuidedo de bagegons, 0tc. , ato” ennenmundo do anxoval
onpreondimonto com o
O meshok alié, Porn costo fin planificou grendo

Enxin : vond” do vinho do Possreh, atividrdo ronlizada com plono
,

4

:

Éxito. (pnrto finanocira sorá visto ou finanças).

9
Conformo o rosolvido no último Kinu
s o done
tro da orientação vista,

realizou o quinto
08 הנעו מבע801168 ut chalutziana
om todos os

snifim afora Rocife o Bolo Horizont
o ( Roeifo ; pola grando distenci
a o
Bolo Horizonte

: por vontado do snif), Tovo
esta sehlichut  וA
tos, tondo roalizado fostivais
or todos locais ondo ostovo, obto
ndo gren=

do 0xito

nostos. Principalnonto no
Rio, su 8

impúlsos que o snif tovo no ano.
Dividiu-so
do um o contro Cc: outro o sul,

2081128680 foi un dos grandos

O garin on 2 grupos percorron

¿pozar do sor curto o % סגף סקמסpasserem
nos

snifim, foi da otimos rosultados, inclusive no trabclho interno.
:
2
isa
,
Para 2 próxima voz dovor-se-á consoguir sua ide
tambóm aos snifim Rocifo o
Bolo Horizonte.
3.- Yaad _Leman Hachsharot:

Em rolações extornas já se viu o funcionamento
doste organismos

4.” Cheyxat
_Noar:
/

Os chaverim que dovoriam se dedicar 8 formação desta chg

E

vrá, sa lançaram a dezenas de trabalhos outros, mas nada
fizeram neste campo atóva data fixada.

Constatando esta situação suspendeu Hanhagá osta tarofa, pois o limito para
a sua formação, quo óra a aliá do 5º garin, Kavia dido ultrapassado.
.

.

z

2

+

2

No toma de chalutziut (a base de novos informos) o assunto sera rovisto.
.

5.- Resoluções anteriores:

4 comissão designada pela Moatzá elaborou a pro

posta de estatutos para o Kibutz Hachshará (incluido no temário).
4 aprovação de sheilonim para o 6º garim foi adiada para após o Kinus, em
baso a um estudo feito; ver tema de Chalutziut.
Não foi visto o ponto deixado vago pelo ultimo Kinys, da forma de repre sentação do meshek tnuati dentro de nossos congressos,
a Hach
bis Fez-se notar neste periodo um bastante regular proselitismo para

shata, trabalho esse que deu muito bons rásultados.
E-XRANOT:
Realizou-se, nésto poríodo, diversas atividades em pról
do 1º aniver
do KKL, tais como: festival em comemoração
sendo que
sário do movimento o 52º dessa instiuição,
de shi
machanot
nas
de visita
50% da renda reverton para aquele fundo; dias
HATIOM
ção na renda;
chavót menores dedicados ao KEL, com 50% de participa
bónim
encontro das Machan:ot centrais de
AUa, Leman Koren Kaiemot Leisrael,
.

o Maapilim-Magshimim por ocasião do fim daquela o inicio desta, revertendo

4

A ronda para o KKL; lar Haguiborim - campanhas feitas, não com, a intensida
,

dodesejada; vonda do Loshanot Tova;

fostivais de Bikurim.

182065 2081128888 polos snifim do ambito local.

alem da outras «

Conseguimos,

som relativo

exito apenas,
introduzir o KKL para
eo do movimento em sar
ater edusativo, pois,
os snifim nao seguiram as

orientações dadas pela Hanhagá. nos
te sentido,
e

E

p- SEL Mia UT:

Foram as seguintos as shlichuiot recebidas pelos snifim, nos di-

versos poréodos de trabalho:

SãoPaulo: De 6/8/55a
6/8/53

31/7/54

Wáchman Falbol

14/2/54

Ervin Semmel e Markin

15/10/53

20/6/54

12/3/54

31/7/54

12/3/54

30/6/54

Tuder

Fiszel Czeresnia
João Drueker

Josó Leão Karabtshovski

008:- 1) 4 shlichut do chaver Fiszel foi interrompida em junho. Apesar do

chaver ser formalmente sheliach, deixou o trabalho ativo em março, passando
a fazer pequenas tarefas esparsas. No mês de junho, a Hanhagá 4rtzit aprovou
o pedido de licenga do ehaver, com o que, automaticamente encerrou o seu pez

riodo de shlichut,
2) A shlichut do chaver José

Leão foi encurtada de um m8s, por reso-

lugao da Hanhaga Artzit, +. terminando a 30-6.
3) 4 shlichut do chaver Nachman Falbel, foi por diversas vézes inter5

rompida para shlichuiódt curtas.

Janeiro: 6/8/53

31/7/5%

Jimico e Cheinfeld

6/8/53

14/2/53

JosévLoão Karabtchevski

6/8/53

29/1/54

1/12/53

4

David Faingelernt
Josá Etro

6/8/53
12/3/54

16/3/54

12/3/54

Out. 53 Bonjamim Buchbinder

20/7/54 Markin Tader
25/5/54 Poter Vaxnai

30/3/51 Salomão Cukierkom

da e prejudicada pela
1) A shlichut do chaver Peter Varnai foi encurta
pessoais.
antecipação de sua aliá o por razoos de ordems

Obs:-

chaver se di2) A zhlichut do Salomão Cukierkorn foi interromnida e o

rigiu a Pôrto 110820.

Pórtoalegro:

19/8/53

- Salomão
21/1/4703TmokorCukierkorn

12/3/54

20/7/54

David Faingelornt

1/4/54

30/6/54

Salomao Cukierkorn

11/7/54

20/7/24

פס רז

21/4/54

14/5/54 Nachman Falbel

e 1) Asshlichuót de Nachman Falbel e 1083 Btrog foram de carater especial
a fins de chalutziut.

6/8/53

8/ב/45-

25/5/54

Eonriquo Yampolski

45/1/52
20/7/54

Nachman Falbel
Oscar Zinmorman

45/1/3.

45/1/11
16/5/54

Do passagem:

ה הממ

Nachuan Falbol o Josó
Etrog

Belo Horizonto:

19/8/53
19/9/53
15/10/53 25/1/54
16/12/53 31/1/54
12/3/54
15/7/54
Out. 53

Fov. 54

Frida Roinkovitz
Potor Lowy
Gabriel Bollaffi
Tzipora Shapiro
Ponjamim Juvon o 3951 arim Buchbinder

25/3/54

22/7/54

16/6/54

31/7/54

De passagen

Henriquo Yampolski

Maldomar Kutner
Ervin Sommel

O Kibutz Hachshara Ein Dorot, recebeu. a shlichut do chaver
Btróg, saíndo o mesmo, para pequenas shlichuist de chmaler chalutziano, prin
cipalmente no Rio de Janeiro no 12 semestre

3 om Porto Alocre no 22,

Alóm disto, à chaver Etrcg, paxticipou ativamonto em todos os

trabalhos da Hanhagá Artzit, tanto nos oriontaiivas como nos oxecutivos.
P, FINANÇAS

:

Nosto momento completará a Gauisbarut artzit, um ano e meio
de existencia e podemos afirmar que este método de trabalho
se demonstrou muito eficiente,

osbtrálização financeira :é muito

Uma bastante séria e firme

necessaria em nosso movimento, ainda

mais com as dificuldades finaceiras com que contamos,
Éste organismo de forma alguma impede

aos snifim de

dlercerem livros atividades mas possibilita uma pJanif'caçac hem mais
amplas
Conseguindo

não
Controlou minimalmente a vida financeira dos snifim
assim mesmo evitar diversas irregularidades. Para um, trabalho
e

הר-+ף*הה₪

fim
Conjunto melhor, faltaram relatos dos sni
Nenhum snif seguiu do forma normal os orçamentos
k

גר

וה

a

ma םה

el

fass

Chaver

apro=
q

vados pela Moatzá e o mesmo se deu com Y saLamento co Mass
Canon qua
|8
apezar do ser pago, , não o foi nem de 10086 0 aujiro das formas vistas pela
Noatzá, A gravidade desto fato

fato mereco nm estudo mais amplo feito

|

4

0  לייrealizado no 1º
Semestre foi amplamente relatado
na

|  הcujo temâário
deve ser consultado,

Guisbarut Artzit foi normal,

No último período a atividade da

Teve de contar principalmen
te com seus pró¿rios 0108, pois o Vaad Hano
ar esteve quase que completa
mente paralizado
polo menos no que se refere
a compromissos com a Hanh
agá Artzito
Em Março, numa reuniao

conjunta tomou o Vaad Hano
ar Central

compromisso de saldar todas as diividas da Harhagá Artzit até Julho.
Abó

agora sómento levantou

Cr $ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). En parte

o

a

própria guisbarut artzit também não insisti
v ruito para com este compromis

so, esperando que o Vaad Hanoar conseguisse uma sede para o snif Rio de
Janeiro, sendo que mesmo isto não foi conseguido,
:
Diminuiram as d:ividas da Hanhagá Artzit em Cr & 128.557,50
(cento vinte oito mil quinhentos cincoenta e sete cruzeiros e cincoenta

centavos). à quase totalidade disto foi consoguido com o dinheir
o vindo

de instancias. Assim estamos hoje com 05 161,324,50 (cento um tresen-

tos vinte e quatro cmuzeiros e cincoenta centavos). Destas sômente

(7 $ 12,500,00 (doze mil e quinhentos cruzeixos) são bancárias, E
₪ 5 41.620,00 (quaronta e um seissontos e vinte cruzeiros) são ex-

termas. O restante sao dívidas dentro do próprio movimento.
Um problema bastante sério sentido pola Hanhagá Artizit foi
a falta do envio das quotas dos snifim,
:
4%6 a Moatzá tinhem sido pagas parte das quotass
Rostam saldar:

São Paul

$ 43.700,00

Porto ¡logro

65 >"0

Curityba

Cr $

4,000,009

Bolo Horizonte Cr49,000,00

TOTAL

Cr & 65.100,00

O Snif Rio Do Janeiro não dovia por sua situação especial

trabalho

eo

que deveria ser realizado pelo Vaad Hanoare.

,
Foram saldadas ate agoras

Sáo Paulo

Cr $ 20.000.009

Cr 8 23.700,00

Pórto Alegre

cr 8

.600,00

Cr $
%

8,800,00

Curityba

Cr $

1.000,00

Cr $

3,000,00

Belo Horizonto

:

Cr

$ 9,000,00

Cr$44.500,00

Isto representa 75% (setenta e cinco porcento
) do total das quotas

soldadas» (0 Snif Sáo P aulo

quota até o Kinus).

assumiu um compromisso de
saldar toda sua

Este balango refere-se ao perindo que vai dosde a última
Moatzá ato

y presente Kinuse Para termos uma idea do balanço total
a partir do

ultimo Kinus basta consultar o Tomário da Moabzá,
ENTRADAS

Saldo

.213,80

Mass Chaver

20,£66,00

Quotas

18,000,00

Vaad Hanoar São Paulo
Vaad Hanoar Rio

2000
59000,00

Lucro Machanot Kaitz

8,085,70

Machané de julho de 1954

3.888,00

Diversos

1,755,00

Devoluções Norte
Instancias
Shlichut Chalutziana

Emprestimos contraidos

Shlichuiot
Shlichut Norte
Secretaria

Aluguéis
Shjichuiot curtas

Diversos
Enprestimos 0 MOVo snifim
Emprestimo a Netzigut
Empréstimos pagos

Saldo em Caixa

0
170,530,80
5.578,40

197 070,70

“451.605,40 -

26,536,40
22.690,00
20,188,50

7+000,00
228600

2774,
220165. 00
2,255,00

316,257,00

28,483,00

AA

: $ 451.605,40

-

Esclarecimentos:

a) à movimentação de dinheiro feit
a na shlichut
chalutziana foi bem maior. O
incluído acima

e o lutro desta. Não sómento
o luero da Hanhaו
SL
82 «Ytzit mas tambóm
póquona Parte do 52 ga=

rin, pois a Henhagá teve desp
ezas
malmente seria deste,

que nor-

O emprestimo a Nstzigut foi feito
na forma do paga

Pagamento da passagem do chaver Mark
in Tuder
ao Chile, viagem que a Netzigut se
comprome-

teu a pagar e so o fez parcialmontas
¿Resaaltamos a pate a shlichut para Recife,
cujo custo tom sigo bastante Alovado.

Nao está incluido nehum balança do machanó

quer das de vera: fondo so conta o lucro
líquido) quor sas da julho (ondo so conta

como cifra de entradas)
e) O calculo das daspezas do aliá é aparte

do calculo goral. Sao entradas determinadas para este fim “enmpreendimento do

vinho) o sailas

tambem imutáveis, 4 movi:

mentação havida Toi perto de Cr $4,150,060,00

(conto « cincoenta mil cruzeiros),
III Kinus
Guisbarut axtzits

Artzit

q
Joao Druckax

2
Ja

ez7º Garin:

Deve é ste Min
 בus resolver e ori1 ent
8 e o muito comp
ar sóbr
lexo
assunto da Hachshará
e “liah do 6º e 7º
garin do movimento,
bem como colocar
as b ases o longo prazo para
que a aliah dos
próximos anos se dê não só
de forma regu ar e constante
como ainda aumentada.
Trata-se

de assunto da mais fund
amental importância,
ao feliz piano Jamento e, mcis
pois,
¿rincipalmente ainda, à boa
e quasi perfeita exe-

cução disso está ligado 9 nosso futuro longingu em
o
Eretz, Fora de dúvida, 3ror
Choil já é um Kibutz Tnuatis

20968, para termo-lo em base
s sólidas e completas
para o futuro de trabalho e Prog
rama que estabelecemos, é prec
iso ainda completa-10

.

Advieran ainda diversos fato
res de caráter

político cue, eventualmente, nos colocergo diante
de uma limitação no tempo. E é ¿rec
iso e indisyensével que tudo sejo ¿lanejado e executado de form
e a náo comprometer a estabilidade e maturidcde cue o nosso moviment
o sempre teve,
tual fator tenso (

Salta á vista a complexidade do ¿roblema
surgido com o even

ver mais abaixo ) quando,

didos nesta compl etação

cuasi todos estes chaverin compreenencontren-se hoje em trabalhos de militância e respon
sabi-

lidede, seje e Fanhogá Artzit, odidos, shlichim, maskiruiot de snifim, outros
cha-

verim, etc.

Ficou resolvico na koctzó Zlioná realisada nos dias
29 e 80

de Janeiro em Eretz, e» que o "garin brasileiro de 1955 (62 gorin) se dirigi
rá a
Bror Chail" e o "garin brasileiro de 1956 (7º gorin), se dirigirá a Nir-an", áls-

tivemo-nos completamente de discutir o assunto, 2018, achávamos cue era demcsi
adomente prencturo discuti-lo 6 mêses atrás e acherios que nindo o é hoje. 22088 de
tudo, à concretização do resolução citada é uma eventualicade existente, cue por
ora não poderá ser esclorescida. ?recisamos, vois, constutondo esta eventualida“de, constituir ? gorinim múito grundes e fortes: o 6º gorin, aliah em 1955 cue
já ne sobe cue vai a Bror Chail, e o 72 gerin, oliah em 1956, cue vinda não se
sabe se voi a Bror Chail. Estes 2 gorinin terão de ser, como já foi dito, muito
grndes e fortes: o 6º gorin ( afora os motivos normais e prograngt. cos) por ser
imperativo completor Bror Choil, condição indispensável pare constituir a base
Binica no cual nosso Kibutz Tnuati soderá desenvolver e pela necessidade de fazer porte dele uso série grunde de chaverim cue estão intimarente ligados com o
0º gorin, hoje en Eretz, e à Chevró de Bror Chall (una série ms grande dos
quuis hoje sómente ninda estío etrubalho cr nooo oonOs > ו
dos selo próprio movirento)3 o 72 garin (afora os motivos normais e progronéticos) por eventualmente ser o 1- gorin do nosso movimento que se dirigirá a outro

Xibutz.
:

E, repetimos, tudo isto precior
sor faºt- mantendo a inte-=
:
je para
futuro.

gridede e estabilidade completo do movimento hoje para o
De forme prático três 800 os conjuntos de possos e resolu=

ções que devem ser tomados pare estebclecer toda esta complexa e delicada crga-

Nisação chalutzianos
ל

A השורי

é a +

19 .- Fixeção das d atas e fi

:

e gruusos do 62 garin ainda a entror en ha
ohsh

do 712 gorin nos snifin,

E

ב

ON
0
1
9
"

Marés eliah do 6% garitos A

“AM
2º *= 4srovaçao dos sheiloni
n a Serem enviados pelo
s
noskiruiot dos cnifin,
- asc
899 .-8
6
açao 608 620008
E
6 entrad
os 80 10282076 e
3 tdos para
oli
À
FIA € grupos, enguadrendo-se sempre
nos datos de
hachshorá e aliah já unteriornente
estabelecidas (costumeiramente
“eito por

seguishó do gorin nacional, e ratificagío
de Senhagá £rtzit).

,

Segue abaixo un estudo de propos tes realisado pelo Jenhogé ártzit que deverá ser objeto de discussão deste
Kinuss

-

017100 pelo Xinus, propomos:

12,- Referente 0 fixução de dotes, a ser

estudado e re-

m= Formação do restcnte0
do 62 gorin
 ייOut. 1954 ----- 98. 1.
b,- Entrado en hechshorá do 42 grupo (6º gorin) —
62. 1054 2 Dean
qia

"

"

"

"

52

u

"ו

de

”

"

"

"|25

"

NA Agósto

ו

בו

g.- 1º grupo aliah do 62 gurin ---

3

BMao

E.- Formação do 7º garin nos 8מ111 מ---------

,

bargo

De

la.

n

EA

Lan

"

abril 955 ----- 9a,

"

Fem. 1058 ---- 2.0"

- 0%8084 55 ---=- "0.01

-.22 Aprovação dos sheilonin

¿ ser feito pela Honhagá

uv.
Artzit à ser eleita untes do plenário de Chalutziut

3º,- Fixação de éjocas: proyde=se ome dado os complexos
arcblemns existentes neste assunto (envolvendo «us mais variados cuestoes s3bre
gucossao dirigeneicl, necionol e local, shlichut, moskiruiot dos snifin, etc.,
formagco numérica e-chevroti dos diversos grupos de entroda en haechshurá, etc.;
a constante necessidade de nunter en Ein Dorot grupos

e gorinin numéricamente

capazes e horogóneamente constituidos, ete., vte., ete. o constituição de grupos sólidos de cliah e problenos livodos, etc.) e y necessidede de plunejor
tudo de forma una c hurmónico (desde o nodrich necessírio A machané uté o cielo egrícole en Ein Dorot): de cue se eonstitua uno conissãe de chalutziut
concosta de 3 chaverim o serem designcdos selo Hanhugóí,

cue jrepurem um relcto

-6 propostas para um plenério constituid- pela comissão, um representunte de
cada enif e um do hachshará (a serem oportunariente designedos 20108 respectivas maskiruioct). Esto corissis deverá relator e grovor;, nfera o já explicado
probleno da Organisagío Cholutzicna sóbre todus os coisas referentes à Joch8076 e aliah do 62 garin, como por exemplo problerus de Briut, Meshet, Hoch-

shorá e Aliah, Xupot, Torbut, etc, Propce-se que este plenírio seje convocado
ao redor da la.

ouinzens de Outubro en local e data a seren de*crminados pela

Honhogá Artzit. Este plenário deverí adotur resoluções cujeitos à ratificação
+

E Homhogó Artzit.

O chaver responsável ssa conissnoo deverá percorrer mi-

ninolmnente os snifiri de S.faulo, Rio, P.Alegre e Curitiba, infor aado=se em
detalies sôbre 60008 08 problenus e servindo de esclorececor no que for pos-

Bivel e necessário %8 noskiruiot dos snifin.

às noskiruiot des snifim deverão cproveitor y cecsião

da Orgonisoção Cholutziono viro estudar problenos referontes 2 sistenatiza=

educutávo (ver Futuros Ativicades - Chinuch), prórico. gi=po pure o Curso
Mechon (ver Futuros Ativádades - Vachon) e outro sehouber,

¿68.27
lichut Cholutzicno; ones e» conta os felizes resultic
os do shlichut
 וdo 4º e 52 gorin, oropo
nos que, dentro

|
/
Ce
ו
mesmo ceráter, o 62 gorin
a
a2 faca
fa
noviunu
E nte recli+ Cono conseguêncis co glano de
ergeniscço cholutzicna, sropor
 לBe (ne 0
700 ce
tes
18.00
0( Luc redor
a61
ו
E
E
) ב
dd
a
da 92, cuinze
n
rço de' 1955,
r-se» fermo um tengo
E
8
a
/
E
1
po
mini
Cro 0₪ ₪
₪
02%5% se prearrem (la. cuinzen. de hurgo) e o 66020 86
acfesh do 12 gruForo de cualcuer dévido Covers ser o 19
gruso aliah
aquelé que reeliscré 1 shlichut chclutz
icn: y pois o 22 gruzo ceverá estar con=
centrado en Zin Dorct, core scssibilitor w 20 passcger regutar do meshek para

o 712 gorina

= Qhevrat Nour: Tento

sido ampliado o limite da 620062 ₪66 a
cl Bror Chcil
oderá receber ua grupo de Chevrot M
“o Srceil, voltazos
a incluir o onto no temnírio dêcte Kinvs. 28 101208 haoviias
no trabalho ceste setar, cono
e-cs ecustetor ctrovés do relatório, Geve famer com cue p¿rocureros forms de trob:lho
e
ssibiliterm ulccnçoar os resultades desejedos. Devido L extro-:
necio deste questão, Ceverá « comisasc cstuda=la ₪ ב80006 8
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DOS PRINCICIOS 3  זה11 DES
art, 1 -

nte do 10080
O Xibutz Hochsberá Bin Dorot é mnc sorte integra

בבה₪%0

de gorinin territoricis, continuos e
ficchalutzi, constituido à. base
seguido seus principios e
estatutos,
seus
em
busendca
permanentes)
r
anos
instíncios
superiores,
e | sendo seus
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Es
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ios fundan
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:
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i
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dos atividodes 6002601008 6 socinis
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6000616206 6

”
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E
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5 b) Igunldade % de Ri
direitos e
devéres de tódos os chaverin e direção democrática.

CASITULO

II

DOS MEROS
irt. 5 -

|

Consideram-se membros do Xib
cujos 820110210 forem acprov
802012608 1%

a) Oreicch

- (visitante)

b) Mitztareif - (agregado)

c) Konrad

$ único

Art. 6 -

ualcuer renbro cestas cotegorias sinente

erá ingressor na

hochshorá en serfeites condic”es de seúde (médico-dentírio).

E considerado Creiach todo ecuele não ¿ertencente 20 novinento, dentro
dos limites de idade de chevríh da hachshoaró.

6 único
/ז% 7 -

-

- (candidato e chover)

-

Poderá o Oreisch sossar à cotegorio de Mocmnad sômente cor o asrovação da 288616 Klali do Xibutz e da Hanhogóú irtait.

E considerado kitztoreif todo aquele que:
tendo entre 16 ₪ 18 cnos,

a) Não

pertence no movimento,

cu acima do livite da chevrá do h:uchshorá,

b) Do novirento 26102 de 18 cnos, e cue sejo aprovedo por motivos espe-
cíficos.
O único - Poderá o Kitztoreif possor à categoria de Moomcd sômnente con a
aprovo2000
cão do
Go ossefá klalit do Kibutz e do 12 krtzit.

4rt. 8 -

E considercdo | anad todo acuele que, sertencendo o un gerin de snif do
níniro de
movinento, tenho ingressado no huchshorá, durante um sericdo
30 dios.

Art, 9 =

E corsidernão Ghuver 6000 ¡ica

airovado como trl

selo issef£ lalit

do Kibntz, medicate proposta do maskirute
Cu:ITULO 111

- Art, O = 970 6006768 dos nenbros do Kibutzs
a

os
Cumprir
2)
Sd
e
vá

b)

ו
er

ácot

a

sresentes estotutos e ns do novinento,

$rgics dirigentes do Xibutz.
(
ns ruções dos
inst
4
0s
Lc

s cue lhe competem,
c) Reolisor os trobalho

Pq] - São Gireitos do Ghaver:
0) Porticipar no Maskirut

e nas Vandot.

ו
b) Participar  מממ%4 
410110%,

c) Eleger e ser eleito del 080060
na

06 ב0MI
6162106 ב.

1
aos congresgos do movim
ento.

ist. 12 - E direito do ; Moared, Mitztarcif e Oreiach
participar con voz nas
assefot klaliot, sem direito a vóto.
CAPITULO IV
DOS ORGÃOS DIRIGMITAS
A
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jrt. 19 À Assefá Klalit é2 o תהinstância
nóxina do Xibutz, nelo participando têcos
os chaverin con direito a voz e vóto, e os restantes sen direito a voto.

art. 14 - Reune-se a Assefá Klalit:

a) Ordinâricmente - coda três néses, pora eleiçã

da Kaskirut, ou,
quando convocada sela Muskirut, por motivos de retina,
b) Extreordináricnente - quando a pedido de un chover, sendo seu
motivo uceito pela Maoskirut como ¿renentez quando convocada
pelo Moskirut, ¿or motivos ir .erativos, ou o pedido da metade
dos chaverin neis un.

Art. 15 - E competêncis da Assefá Kalit:
a) Eleger a Moskirut e elaborar-lhe os diretivas de trabalho.

b) à:rovor os planos de trabalho e a plonificação econôrica,

6(
ad)
e)
£)
g)
h)

Inforrar-se sôbre os diverscs setores de trabzlho.
Discutir e aprovar os relatórios 08
Indicar os nomes de chaverir: para o Alioh.
Aprover o recebirento e a sasscgem de categoria dos membbos.
Estabelecer o regirento interno.
Eleger os delegados ב80 8088022200 do movimento.

i) Decidir e servir de érgão spelctivo.

5) Exeluir w: membro ou afusto-lo, em caso de indisciplina e Gesvio Ce grincípios.

$ primeiro -

con pré=
Ccnsete à Maskirut executur o constonte do alineaj",

via consulta à Hanhagó £rtzit, apís ter se Ciscutido o caso
er dues ássefot “Joliot consecutivas,

con a sresença de pelo

48 heras uno da
renos dois tergos de chaveric, RUR ¿razo de
aicria
singles.
Poderá o nen=
n
sor
o
votaçã
da
z
outra, atrave
cia.
bro apelar à enhogó «rtzit em último instên

$ segundo

-

São considerados eusos de indisciplinos

das
a) Negor-se à cunprir us resoluções

\

ussefot Xlalict.

b) Negar-se o cumprir o art. 24, $ único e o crt. 25, 8
segundo,

dos presentes estrtutos.

do Xibutz.
e) ¿tuar contra & econorioa
ros
Chevrá.
&
contra
d) itentor
alíneus
indisciplina revistos nas
e) Incidir nos Casos de
IV dos estatutos do
às bc e 4 do artigo 12, copiítulo
novinento.

Art, 16 = O órgão executivo do Kibutz é à

eleito endo trós néses,

bág 30

b)

Cunprir e fozer cunorir os
-resentes estututos e cg do rovimento,
Cunprir e fozor resveitur
as decis7es das issefot Xlal
ves
ict do
do E
+
.
Kibutz,

da Banhagó «rtzit e dos cong
Ted
ressos do movi

RS

mento.
y
₪
14
mar
1
Ax 288616A“Jalit
c) Infor
aes respeito
do trabalho e dos diversas
A
A
RS
ai
Evivicod

a)
e)

£)
8)
h)
i)
à)
k)

5
es Co Kibuiz, e cela receber
instruções.
Orientar us diversas atividoces nc conpo
social e culturcl,
Deterniner 2 convocaação das Assefot Kkolict e greporor
gua
ordem do Cio.
Deternincr as enidas dos nembros e a 6 2
- des licencos.
Deterninar os dios de trabolho, nesuo quen
en 0108 de feriados, con posterior rotificogto de ¿ssefé Xlolit.
Escolher 28 Vaudot

+ ro ouxilia-la e aconselho-la no trabalho.
Servir de órgac apelativo er srineira instâncio.

Re:resentar o Xibutz.

Prepocror os relatórios pero os congressos e os instências supericres.

rt. . 19 - 4 loskirut é eleita Ésor votação
individual em cada us dos cargos ,
8
sendo cs votos contados por nmaioria simples. Os choverin eleitos
assunen seus cargos, de acórdo com o art, 24, $ único, e o Art. 25,
$ segundo do Cajyitulo V destes estaitutos.

rt. 20 - À Maskirut do Kibutz é constituido des seguintes chaverin: Moskir

£nin, Maskir Chutz, Merakez Hoieshek, Guizbor e Craver Hovaade
e) Maskir ?nir! - fue coordeno e naskirut, dirige vs reuniões dao
nesno e da ússefá lolit, nantén en ordem os

b)

fichírios.

Moskir Chutz - que re¿resente o Kibutz exteriormente e nantén
relações con as instáncios sionistos conpeten=

tes, à Organisação Sionista Unificoda, O Vaad

Leron Hachsharot e assinu teda a corresçondên-

e)

a)
et

e)

me primeiro $ segundo -—

Ciko
Merakez Haneshek - que pkanifica o trabalho e

q, econonic do

(ibutz, orierta o Safran
827008 ם0 עקהטס1mento co glanc, firige a Vandat llaneshet, e
realiso És conprose.
do Xibutz.
Guizbar - que é o responsível gelo caixo
גio os choverin
indGr noskirut nos trebaauxil
que
d
Hovoa
r
Chuve
lhos necessírios.
O Ghaver Ho

ibutz de Honhcgó ¿rtzit,

no

caso de não pertencer

o

a

& Moskirut, porticiporá com vcz nus suis reunicea e debates.

aro e
manana
O Sadran 007060 ESO
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p
Honeshek, nsrova

Olargo

eletivos

é indicado selo Meraokez

Y
vtificado P pela Lssefá Kla לגעe roti
2fot

11%.
it. - issistiráEaos reuniões do Moskirut 0 critério dela,

ultivos
91 - Funcioncrão cono órgaos cons

e a Vaodá Hotorbut.

junto à Moskirut a Vaadá Homeshek

aa

úrt. 18 - A Mostirut funcionurá sob o eritéric da ressonsabiliducecoletivo,
sendo sun s resoluções tendas por rnicria sirples de voto.

21
a) À Voadát 10208208 6> pelos
representantes de cnofin,
pelo repreprentonte des servigos (sheir
utin), o Sadran Haovodá e
o Merckez ineshek. E finclicode ar.₪ Vectá
informar no neral
Hanesh
/ ek a situoci
pa e dos
0 enofin
SLI e progor
y
os Planoso
por o
o desenvolvirento do Kibutz.
1 702006 Batarbut 6 constituido,

e suo finclidade é propor plonos

per

deteriincção da Mestiruty

paro os stividades culturais.

askirut cono tal é res.onsível pelas 2017100008 de torbut.
6 199 = 0 Xibutz Hochshorá Ein Dorct é uns umirade odministrotivo cutónonay, de|
20008 resoluções, cpís aprovação do6 Xlalit,

a) de Bonhogs irtzit - nos pontos referentes sos Cositulos 15 ML;
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na orientação 62ע8מ66 0 0007 בס
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C.PITULO V
DO TH..B. LHO

pt, P9 — Tocos cs mendros co Kidutz trobclhem 2 bose dr discipline do trobclho
coletivo. Cada um participa cor o nákico “e suas possibilirades físicos
e espiritucis e sob y bose da responsabilido”e orépric e coletiva no

trabalho e nº produção.

à finolicdode (o Jchsharí obrigo à una phonificaçõoprévia de
trabalho, afin de introcuzir os choverin en trobulhos náeptados |
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do trabalho,
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tido, ayr

ineiro - 1000 trubulho cue exige afistamento
do Kibutz não deve ultra
passar de tres meses, Na medido
da28 necessidides a Assefá 1
Klalit, podorácamentaroppradso.
e
$ segundo

- 0 Chever eleito pera un determinado
caga; não o assumindo

ou denitindo-se contro o resolução de6 Klelit
, incor-

Te Do nesne penalidade do artigo 24, $ único,
destes estatutos.

it 26|

,

A duração do trabalho é regulunentudo do seguinte fornos

a) O dia de trabalho comun mío deve ultrapassar a 9 horas e
noo deve se reduzir a menos de cito horas.
b) Todo o chuver deve gozar de um dia de descanço por sena=
nao O dia convencionado é o sábados neste dia suspende-se
todo o trabalho, excluindo os muis necessários e os de ro

0

|

E

Os que trabalhoremn no sábado receber”o o descanço em outro
dia.

c) Deve-se evitar o acúnulo de dias de descango (sábados) .So
mente en casos expeciais, com aprovagáo da Moskirut, será
isto pernitido, nas nunca por mais de duas semenos consecutivaso
Não pode a moskirut aumentar as horas de trabalho ou resol
ver trabclhar em dias declarados sábados ou dias feriados,
se nao for em épocas de colheita ou necessidades prenentis,

tes, — sem prévia aprovação da Assefá Klalite

São considerados ramos fanafin) todos aque?cs de produção real e

tendivel; os demais trabalhos são consíderodos serviços (sheiru-

tin) coletivos.
CAPITULO

DA ECONOMIA
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E DO PATRIMONIO
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financeira
O Xibutz Hochshará "Ein Dorot" é umo uniduds sutonanas,
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do Kibutz, 2 empre de nlinentss ou-utensilios necesn
econonio do 10008,
&
2
1
E 1
são a Maskirut e a 88816 11011% competentes para re-

sários,

solver.

são

1

5
.9 Kibutz contrair dívidas sen aprovação
expressa do Guiz-

e.

| ₪

»

t, יה

7
מArtzi
: rut

= Sômente nedionte o issefá Klalit poderá o Kibutz assunir q responsabilidade no quitçao dr compronissos financeiros externos contraidos

por seus nenbros; antesde sau ingresso,
CAPITULO

VII

DAS RELAÇÕES COLETIVAS
à - Do Chaver

arte 32 - O Kibutz atende o Chaver en todas as suas necessidades, desde suo
entrada até a iliah, quanto à alimentação, habitação, vestuário, necessidades diárias e de higiene fisco, sob base de igualdade kibutziano e no direito do Chaver de receber segundo suis necessidades, nos
Jimites das possibilidades coletivas.
a) O machsan do Kibutz é constituido pelos enxoveis trozidos pelos chaverim dos garinim respectivos e demais pertences, dos

diversos utensílios e livros; do existente no Kibutz; do confeccionado ou adquirido na ocasião da Hachshorá.
b) O rachsan atende sob basê do igualdade kibutziona a toda necessidade do Ehuver no referente às suas necessidades níninaos diáris, dentro das possibilidades coletivas.
ec) O tipo de machsun utilisado na Hachshará é o "Nachson ilef",
significando o coletivisno absoluto dos pertences do Ghaver.

os
Coma partido dos gorinin do Kibutz, éstes levan consigo
.
truzidos
s
pertence
enxovais e demais
Y
para à apropriação coletiva,
6
Art. 38 - 2080000 8 princípios, deve possur
:
1
por /
$ único
É

-

todo e qualquer ¿resente,

ou seu valor en dinheiro, que o chaver

rará
venturo receba durente a época de hachsl

$ único

este ainda possua,
Todo e qualquer ben material do chover que
Klo-

-
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sua existencia deve ser comunicado,
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E
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ש%. 84 = A critério da Moskirut,
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deste
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C - Do Oreiach
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Art. 35 - 4 Hochshrá se res;
E

necessidades:
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no nesho nível de vida
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$ único 801608
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Gol 4
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E
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A Pág. 34
D - Gerais

- Todo aquele que estiver em trobclhos do Xibutz
ou en shlichut está jhcluido nos mesmos princípios, devendo -o8 observar rigoso
sanente, 4
-0 Kibutz, segundo suas possibilidades » custeorá as viajens de
licença,
ben como estipulará o guoto mínimo di ário para os gastos nestas
oco-

sides.

CAPÍTULO

VIII

DAS ATIVIDADES CULTURAIS
40099Obd
Kibutz atende às necessidades culturais 0 iver sus 4 do coleti1 vo e do
rte:
e
(

1

-

4) O Kibutz zelorá selo existência de una bibliotéca' geral, e atenderá na medida dos possibilidades à leitura de jornais e revistas.

3%

arte 40 - 0 estudo de ivrit no Kibutz 6 obrigetório, como o trabolho comun.
CAPITULO
SM

IX

DAS SAIDAS E LICENÇAS

ads Hs
 וE
 פע4/ = São
a Soidos comuns à critério do. Maskinut,"paras 'briitahento

rápido
a
- desaúde, papéis,. resresentação 041810[ do Kibutz; reuniões 81CSUS:
A
versos, soidos poro. Meshek,

.

 מSaidas regulares - já previstos: pelos estatutos, para chofesh
7
E shnoti,, chofesh olinh e. casamento. -

e); Soidas, extroprdinárias. - de auxilio á fonmilia e longos tratanentos.

2

8( Shlighuiot.

irte 42 - Todo o membro ten,.o Cireido o:uo perícdo indivisível de 7 dios úteis de

chofesh shnati (fora o vinjen), após 6 nêses de Hachshorá; de 15 dias de
chofesh alich, em vésperas de sua olichs (de 10, dir. -8.pura casanento, in-

clusive o solução de papéis.

EA RA
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$ único

|

-
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io.
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dirt, 44 - Nos casos de justificação
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.
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$ primeiro- Estas 8010608 não deven
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nesca 38 1 e se
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em legado extroordinário, n9o
o por 45 die no minino ter-se reintegrad
ter voltado ao Kibutz
;
a 6 nesea
o
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igual
licença
284 nob Cusos de gozar de
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ontes
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3
selo menos durante
deverá ser reintegrado,
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2
ו
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כ-0196 001062  הMaskirut
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1
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os chaverir:, incofrendo no pena de ter este
:
.
.
j
chofesh aliah.
não são contados os dias de vinjen gastos«
a 2 qualquer licegga

Pág. 84 À
b)) En nenhun caso, , o chaver a prióri, poderá descontar de
seu chofesh alich. Depende da Maskirut e sua orientegúo faze-lo
ossin.

pedido da Honhagú Artzit, ou intórncia superior,-o Kibut: 26
de Ses

Jicênço a um chaver para shlichut.

= O prazo de shlichut, quando atingir 6 meses, encontrar-se-á na
norma para saidas extraordinárias.
CAPITULO
DA

X

ALIAH

47 - Após o prazo regulamentar de hachsherá, com prévia aprovação da Assefá
Klalit e posterior ratificação da Hanhagá argtit, será realisada a
Alieh dos membros da garin en hachshará,

$ primeiro - As datos de aliah serão aprovados pelos kinussim ou moatzot
respectivos.

3
$

$ segundo
;

- Casos especificos de aliah en datas não previstas, sômente se
darao após aprovados en prineira instáncia pele Hanhagá Artzig.

Arto 48 - São condições paro o Alioh:
:
a) Ter no mínimo 6 nesex de hachshará.
,
b) Ter conhecimentos básicos de ivrit.

1

ce) Nao ser considerado indispensável ao movimento.

d) Estar em boes condições de saúde.

ן

e) Nao ser considerado indispensóvel ao Kibutz.
f) Ser considerado pela Assefá Klalit como tendo absorvido os valo-
res básicos de chevrá, vida coletiva, adaptação ao trabalho fi-

:

1

sico.

4

$ único

!

-

Às eventuaiidodes não previstas, serão vistas pelo Hanhagá
Artzit em conjunto con a Assefá Klalit do Kibutz.
CAPITULO

XI

DISPOSIÇÕESGERAIS
necessicades econónicas nútuas, coopeArt. 49 - 0 Kibutz e o movimento, em suas
ron entre si.

podos nos do movimento, conpletando-ôs,
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s
icado
dendo ser modif

1

pela Hanhagá .irtzit
Art, 51 - 08 02808 0218808 serão resolvidos temporáriamenteaprov
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e Maskirut do Kibutz,
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dc funciona-

Sosa 64  שש לUs 0 ge-
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manto do shituf ques
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or
relat
pelo
lidos
pelo presente Kinus. Serão
e

Inclu
imos êste tema para, nêle, apresentar
;
sómente
dois tópicos, sôbre os quais cremos que

o Kinus de

va se manifestar, quais sejam, Federação Juvenil e

Socialista Brasileiro.

O congresso anterior fixou uma série de passos táprogramáticos para o movimento dentro das: instâncias locais,

trabalho sionista e chalutziano, através delas, no nosso i -

' Chegará mesmo a ocasião em que teremos de considerar sériamen

nossa forma de participação neste campo, como atividade coeren| nossos ideais de Kibutz Galuiot. Entretanto, no momento que o
, terá de ser de formaglobal e com máxima concentração de nos
inção e de nossas fôrças detrabalho. E então, através do Poalei
» Pioneiras e Grupo Sirkin, por nós mesmos e de tôdas as manei |

possíveis, procuraremos influir ou mesmo decidir na orientação,

a vida judaica e sionista local.
Hoje não contamos com estas fórgas e com esta pos-

“sibilidade de concentração. As tarefas internas assoberbam-se, e há

que garantir e fortificar as bases próprias do movimento para lançá=uma ação de  ייno séio do 1 As tarefas que esta

concentração.
Propomos pois que fiquem suspensas as orientações

* estabelecidas pelo Kinus anterior á cerca de nossa ação perante as

 גוס8
diversas instituições locais. Deve-se deixar à Hanhagí 4rtz1t,
início
do
a forma
[gum próximo congresso o resolva sôbre a época e

el, e
Continuaremos normalmente, n: medida do possív
poapresentarem, lutar por nossas
avés das possibilidades que Se
ações
orient
vos,
objeti
estabelecer
E Sições nas instaficias, porém sem
“daquela ação.

Concentração de trabalho.

Deveremos também, sempre que tivermos

ecer a público, valorizar O movanero

aa O seu

apêndice das instituições.
isforme numa "troups artística",

ss O
Constata-se

que vários circulos de pessoas
têm levantado a questão da forma
ção de Pederagão Juvenil. Pelas considerações que
fizemos

|

de Introdução, desprende-se que não deveriamos, normalmente
fórgo.

neste sentido pois, em primeiro lugar temos de cout
internamente e, em 2º lugar, porque deveria dar-se dentro de

o e um pensamento geral,

Entretanto, como a Federação pode vir a se tornar
uma forma de trabalho de movisento, e como constitui um organisepresentação que pode, sempre que necessário, defender os interê
₪ movimentos, e em todas as ocasiões procurar regalias para os 5
à» É necessário que se

estude sériamente as conveniências ou não

s em formá-la.
Tem se verificaão, Ultimamente, no seio do partido que até agora recebeu nosso apôio, como

שר

sendo " a fôrça socialista democrática do Brasil"
úrdo com os estatutos do movimento,

téêndências

e orientações que

têm Sido causa de severas críticas por parte de chaverim do movimento,
q sucitando discussões internas. Em vista da proximidades das eleições

de Outubro, deverá o Kinus recomendar à Hanhagá a constituição de
os
uma Comissão para o estudo do problema. Esta comissão deverá, até
à
relatório
apresentar
tardar,
mais
o
rimeiros dias de Seteinbro,
gd Artiit que, à base dele, orientará os snifim sôbre a posição

“aassumir nas eleições próximas.

Deveremos, neste tema, estabelecer as orientações
que o nosso trabalho deverá ter no próximo períodog. Dividimos o mesmo em dois blocos, para permi-

melhor discussão. Está, porém claro que, estabelesida a dire as diretrizes centrais, as atividades futuras serão consequen-

os que estabelecer as orientações a base de dois fatores: 1)De

o do movimento, em relação as circunstâncias exteriores e as con
“internas; 2) Análise da situação e das necessidades do nori
mente.

Por outro lado, ter em conta dois cuidados: a ne-

de da concentração no fundamental, distinguindo-o do que for de

he, e a situação de nossas forças dá trabalho.
izes Futuras:

Se analizarmos estáticamente o movimento, como dle
se encontra hoje,

serão visíveis as falhas e lacu

nas na nossa ação. Verdade que, na dinâmica da vi
da do movimento elas ném sempre são tão evidentes, pois êle vive, forum
É ultrapassa diâriamente novos problemas; mas, se pudermos por
aa

tante cessar tudo e olhar em volta, estas falhas saltarão a vista .

será difícil constatar a deficiência de nossa atividade educativa,
jo sentido amplo do termo. Desde a kvutzá, célula básica do movimento,
“até os organismos

orientadores de chinuch,

passando por todas as mach-

da ação formativa | lakot auxiliares e que formam o conjunto e a união
que esta situação,
ucativa-política) do nosso movimento. Está claro

eralidade e a nervo
Causas, assim como traz CO nsequências. À unilar
to, não permitiram que =
dade dos últimos períodos de vida do movimen
de rotina quase, de dar
r,
le se dedicasse a um trabalho calmo e regula
camadas וא
suas
stência a
conteúdo à sua ação formativa, consi

laridade e uma tradição no nos“e condições para a formação de uma regu
as outras
apassar situações, fomos cegos
 שרtrabalho. Tínhamos que ultr
diga-se se Togramos, foi arefas, e finalmente as ultrapassamoS. E,
na nossa q
que queriamos, concentrados
-Porque soubemos ser integros no

 גTientação .

bém de fácil constata E as consequências são tam
empobrecem nos
a a nos referimos, e que
As falhas e lacunas que acim
equéncias.
cons
s
eira
as prim
são já

lho educativo básico,

anto, projetarmos estas cons
equências para o futuro, vere
as crescerão de importância,
pois podemos chegar a ter Bru
velhos, dirigentes, gracos para suas tare
fas no movimento ,

pe garinim

insuficientemente preparados para
a hagshamá e a

em Israel, no kibutz.
Torna-se,

pois,

necessário estender a atividad
e

s seus aspectos, recolocar o movimento em suas base
s normais
vas. A forma de fazê-lo reside, ao noss
o ver, nos seguintes

1 - Ativização e fortificação das machlakot da
ie dos Snifim,

que são os diferentes aspectos do trabalho. Cla:
ssumem importância relevante a machlaká de chinuch, e ao 18-

ay a de itonut e chalutziut.

2 - Coordenação e centralização de todos êstes
os, para dar unidade ao trabalho. Não terá valor algum se atisetores particulares da atividade, por exemplo, fazermos puções esparsas, sem um pensamento geral das coisas. O trabalho de

ser global, centralizado e orientado,
3 - Urge também que sistematizemos nossas Cama -

educativas. As gerações no movimento, em parte pelo afluxo de pro
ditos e em parte pelas falsssdo trabalho educativo, estão desorgani4 Torna-se difícil uma visão muito clara e om perspectiva longas
E futuros grupos dirigenciais e de realização no movimento. E! prefazer-se um levantamento da situação e empreender as restrutura-

ves e modificações que forem necessárias.

Formulamos algumas propostas concretas, a base

À
A

ká
1 - Propomos a constituição de uma machla

de

ch, que englobe a de itinut, e que seja responsável pela elabo-

o de programas, publicações, e todo o material necessário para o

nvolvimento do trabalho educativo e ideológico. Deverá também
er, coordenar e orientar as atividades educativas dos snifim
2 - Propomos a consti tuição de uma comissão espeae
a
a
Auanta o mesmo,

designada pelo kinus, e que sdmento

Suncinmará

€ orientações de
tude e proponha a de futuras atividades formas

chaver da Fanhagá
3 - Planificar a shlichut de um

Paulo, Curityba
Se, pelo menos pe los snifim,Rio de Janeiro, São
unto
com as masconj
em
para,

Alegre, em carater excepcional
ão
dos snifim, fazer um estuco

da sibuação - delimitação das 08%

ljucativas e de planos para a sua sistemátização. Este
chaver

garia de outras tarefas, entre as quais a sistematizacán

ana (ver tema chalutziut), Curso do Machon, etc.

Fica claro que, as orientações tomadas pelo

erior, quais sejam, proselitismo, atividades ideológicas

pletarização mao ficam eliminadas, mas continuam sendo aspectos
4 “fundamentais do trabalho como um todo,
ades futuras:

1) Chinuch e Itinut: A Comissão Especial e a
de Futuras atividadesdeyerão propor atividãe-

|

Rr à

:

des para 650880%

2)-Evanotsuápezar-de termos já vealizado-bas=-

tanto e mesmouter pesuitados concretos no-trabalho- em pról para 0
K.K.L., só conseguimos introduzi-lo relativamente como fator educa-

tivo no movimento. Esta machalaká deverá estudar, em conjunto com a

de chinuch, Planos e formas de desenvolver também um trabalho inter
A
mo de K.K.L. e de ligagáo com 8ste fundo.
3) Shlichuiot: O Kinus deverá estabelecer um
:

plano de shlichuiot que atenda as necessidades dos snifim. A situanão nos
ção boa ou as conquistas que alcançamos em diversos setores,
Entretanto,
futuro.
0
para
garantí-los
que
devemo iludir, pois há
de ser.a de reer
se devemos ter uma preocupação central, agora, terá

gúimento» do snif Rio de Janeiro, 'atravéz da concentração de uma
equipe ampla e forte de shichim neste snif. Já na Moatzá haviamos
São Paulo; Entre“constatado esta necessidade, ao lado da de snif
ultrapassar um status mau de
tanto, enquanto êste snif conseguiu

trabalho, a situação ainda

perdura naquele. E a shiichut deverá

ar seu trabalho mm duplo sentido: - o reerguimento do

snif, atravéz da excecrção da orientação proposta pelo Fis, Cre-

mínimas em número de
“mos que poderemos sintetizar as necessidades

forças de trabalho da seguinte forma:

1
são Paulo » « «vcs
4
«
.
+
+
o,
Rio de Janeir
1
pôrto Alegre. « «+
.1
s
הלס בדה, s
 ל1
ו
ר
ב
.1
»
«+
e
nt
Belo Horizo

shliaeh integral
shlichim integrais
sheliaeh
sheliach

sheliach
sheliach

0S
procurar cumprir com
Além disto deveremos
enviar um sheliach pa=
Latina Amer icana, de
ará à haPomiissos na Peguishá
shave rim de nossa nachsh
de bem como dois
ú e Equador,
er
a

RRST PSIE!

es

proposta nominal da equipe de shlichut deverá ser feita

nissáo Permanente.
4) Machon: . Apezar das falhas que o atual curso apresenta
0

o que por diversas vezes nos anteriores já cri-

ticamos, cremos que o movimento deva constituir
grupo mais amplo, sólido e dentro de nossos critérios, possivel

enviar ao próximo curso. Quanto ao mérito do curso, o Kinus
á orientar a Hanhagá Artzit no sentido de que ele tome medi-

snifim deverão até 0868 a ser fixada pela Comissão, enviar

propostas de candidatos,

5) Finanças: Notamos com satisfação que este assunto já não
termo a aparte neste congresso, Apezar disto não perde
um
ocupa

discussões

“sobre moralizações financeiras, mas temos problemas concretos

a.

éncarrar saber faze-lo com maturidade, Na-eutra

Não podem os fatores financeiros serem motivos de impedimenter para nós sitos para realizações no movimento. Assim temos que
atuado em orçamentos
tuaçoes claras e seguras. Até o momento temos
de continuar
teremos
parece
segundo
e
mais do que minimalistas,

como alguns snifim
assim por mais um curto período. Tanto a Hanhagá

serem saldadas. E! nossa
temdívidas que em primeiro lugar necessitam
ter semintenção não é só terminar com as dividas. Deve o movimento

para todas suas tarefas. Não
pre em mão amplos meios rinanceiros

ampliação de trabalho e tehá duvidas que isto possibilitará maior
snifim.
remos também mais liberdade de agáo nos próprios
a serem tomamedidas práticas
Neste sentido cremos que as

absoluta.
das dovom sor poucos vo orerutadas com uma precisão

1) Aprovação e real execução “9º atvisõos orgamentarias feia

tas na Moatzá

Y
4

organismos vi2) Criar Comissões financeiras que tornem-se
vos dando-lhes a força necessária
iros, desde Guisbarut
3) Factualizar os compromissos finane
Ezot até o Mass Chaver e Quotas.

2

absolutamente em impártância, pois não temos ou tivemos

ém disto cremos ser de grande proveito em nossashelações
Hápessoas e grupos no Ishuv que são próximos ou simpao movimento. Eshão várias vezes dispostos a trabalhar pa-

e sômente não o fazem for falta de oportunidade, Deve-se
de várias iniciativas congrega-kos em torno da solução
dos

5 do movimento.

₪ativizado, poderá ser de grande valor.
,

ב

Assim mesmo o een mao) da
Hanhagá vai a mais de

& & & Se & & & & & & & & & &

ÍNDICE
error
“APRESENTAÇÃO DE
RECIFE

₪

BEçoDO KINUS

recorro

ddnconcoglnconnro

Page

2

aos Page

4

ARA EA EEE ER Pag. 5

 תפ01801 0 77 9

72 יווויילוייוקודן
 י'דרווורוכוססיורוPag, 26
ços EXTERNAS .ווויצווז
ויזו*יייי'יוצי'וו: 57

a

“> FUTURAS. ATIVID..DES..יי'ווזוווןוויו'ויוווז

INDICE.

'י:\ 7

A

Pags42

|

|

10 |
À

|

|1

|

