
PROPOSTA DE TAKANON

| = GERAIS

|) A resolução do movimento brasileiro de crier o seu 2º Mifal
inustf em Isroel exige o regulamentoção dos relações dos 3
fatores entre sT, movimento e os 2 mifallm, bem como dos fu
turos 3 serem criados,

2) O estatuto que se segue deve ser anexada do estatuto prova
do de meshek tnyatf, fozendo porte dele,

ti DO MOVIMENTO

1) A concentração educativa do movimento se fará, pr Inc lpa lmen
te, em torno do meshek a que o movimento estiver orientando
seus garinim,

2). Cada novo mifal do movimento brasilelro deve ser levado ado
| Ishuv como sua realização, e o movimento deveré procurer
formes adequadas pera concretização disto,

MOVIMENTO PARA OS MESHAK IMווו-םס

|) O movimento essume completa responsabilidade pelos seus me-
.shekim inclusive após Inictoda e Hitiashvut ou Hashlamá no
novo mifal,

2) O movimento só salrá para novo mifal quando as necessidades
mfnimas dos anteriores estiverem supridas.

3) Tado o trabalho de largo envergadura do movimento no ishuy,
relacionado cos seus meshakim, será feito e orientado stro-

9 vês de um mútuo apolo entre os meshakim e o movimento.

MY - DOS MESHAKIM PARA O MOVIMENTO

9 |) Todo o mesheh completsdo ou formado pelo movimento brasilei-
ro continua, upós a sus complementação, obedecendo 80 +8%8 -
nom do meshek tnua+T.

2) A responsabilidade pelos sssuntos do moy mento é coletiva
e recel sobre cada um dos meshakim. da tnué,

3) ¿ste responsebllidade colctivs deve ter Sus expressão; entre
outros coisas, no crieção de ume Vaadat Hatnud comom sos me-
shakim,

,

DOS MESDAKIM ENTRE Stץ:-

1) O meshek tnuatf, dentro de suss' possibilidades, deve ejudaor
o novo mifal em formação, no medido des necessidades deste,

2) Os meshakim deverdo procurar formas de acido conjunta, én tou
dos os setores de atividade, 


