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DIRETÓRIO NACIONAL

, brur Chail, ₪ de abrii de 1905
ל Fanhagá Haartzit
Prezados chaverim

Os chaverim já receberam noticias nossas acerca: da discussão in=
terna na vaadat hatnuá para fixarmos uma proposta de regulamento qe vi=se oficializar a posição de Brur Chail yerante o movimento, Essa propos-
ta já está elaborada, e já entra em discussão nas mosdot do meshekz o noss
envio a vocês significa o nosso pedido de uma ampla

'

discussão na Hanhagá
Haartzit e de aprovação pelas instâncias competentes do movi mentos

3 ¿45E- O kibutz Brur Chail, etapa realizadora do movimento em Israel
E sua parte integrante, baseado nos seus estatutos, seguindo seus prinCi=
pios e diretrizes, obedecendo hs suas instancias superiores e sendo seus
chaverim membros efetivos do movimento, com os mesmos direitos e deveres,

7 DEVERES - O kibutz Brur Chails
a =k 1) Está submetido à disciplina do movimento, ligado hs suas ins=
tancias e obedecendo hs suas resoluções, A é

2): Deve representar o movimento, quando esse não designar chaves
rim, junto às instâncias israelfes e mundiais do movimentos

5) Deve realizar trabalho do movimento, nos setores que lhe compe
4) Deve manter em sua atividade culturai e mosdoi o espí- teme

rito e os problemas do movimento, >
DIREITOS=-
1) Deve receber com antecedencia todas as infofmacdes das instan=

cias do movimento, tomando rarte na elaboração de temarios e discussões de
problemes do movimento,

2) É representado junto ao movimento, com direitos oficiais de de-
legados, pelos seus schiichim.

3) Orienta o movimento nas questões especificas de Israei e na ori-
entação profissional da hachsharg,

4) Recebe os chaverim do movimento que fazem alió,
5) Tem o direi.o de exigir auxilio do movimento. )
LIGAÇÃO MUTUA - Os organismos de contacto mutuo serños
1) Vaadai hainuá- é o orgão do kibuiz que, alem de sua função na

vida ideologica e politica do meshek, vem o papei de vrazer o movimento
a eie, mantendo-o como meshek tuuatÍ, e representando com o seu trabalho e
com os seus chaverim o movimento em Israel, 1

2) Vaadat hakesher= Um orgão especial dentro da hanhagé artzit,
que deverá divulgar no movimento e fora dele a vida e os probiemas do me-
sheks e orientado pelos sehiichim do meshek no movimentos,

STATUS OMICIAL= Este regulamento deverá ger incorporado ao takanon
(estatutos) do kibudz, e incorporado aos estatutos do movimento.

Este regulamento visa várias coisas:
1( Oficializar a rosição de brur Chaii como meshek nuaví, faci lia

08460 8 0028600080 dessa finalidade aquí denixo do kibutze
2) Criar para ele a possibilidade de rarvicirar mais direva e atie

vamenve na vida e nas atividades do movimentos por meio de uma Tepresen-
tação reai e do trabalho de um orgão de divulgaçãonf suprimento
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