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Estatutos do Movimento

Capítulo I - Dos Princípios e Finalidades:

Art l - O Dror Habonim e um movimento educativo que orienta a juventude judaica na

espirito Sionismo-Socialista, considerando—se parte integrante do movimento obreiro de líret/ Israel
na luta por um listado Judeu Socialista e da seu apOio aos organismos socialistas internacionais

Art 2 - O Dror Habonim do Brasil dentro do movimento obreiro de Fret/ Israel tem sua

diretriz chalutziana orientada em direção a Tntia Kibutzit HaMeuchedet (TAKAM)

Art ■`.■ - Em consonância com seus prinCipios e 1105` 0 0101 Habonim esclarecera, organizam
em seus quadros e educará & juventude judaica aspirando a 10111181 grupos em todos os recantos do

pais. indicando-lhes 0 kibutz como instrumento queo leve a realização ehalut/ianzt ent l;ret/ Israel

Capítulo 2 - Dos Chaverim:

Art 4 - Podem ser chaverim da tnua todos os jovensjudeus de º) a ■`?■ anos que aceitem estes

estatutos e quando pertencentes as slichavot de maapilnn niagshimnn e hogt'tttt que .ttenein e

estejam de 86011110 com os princípios e fins de suas dircti 1/15

ªlº - A idade de () a 23 81105 se refere aos ■1181”111111111■ subtraindo-se portanto um ano

para a idade das ■1186110101■

élª - Por indicação dos snilim de origem. pode a llanaga »Xrt/it resolver pela
permanência de um chaver apos 8 idade limite se o julgar necessário para o 1110\ intento

Art 5 - Os pedidos de afiliação devem ser aprovados pela maskn'ut 11851111`

éúnico - A kvutza de bontnt dex era solicitar a sua afiliação ao movimento na primeira
asseifa klalit ordinaria após sua passagem no chodesh hatnua.

Art 0 - Um novo chaver, adquira seus direitos. uma ve7 tendo sido admitido pela 1118510101
11851111` apos seis meses de permanência na tnua

Capítulo 3 - Da Tnuá:

Art 7 - O Dror Habonim organiza seus chaverim em kvutzot constiturdas e formadas com

base no ano escolar

01111160■■
- casos especiais serão julgados pela vaadat ehinuch 11851111

Art 8 — São as seguintes as shchavot do movimento.
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011" - A partir da shiehva de .501011111` hacliurim 0 1121011111'01 passam a 0005111011 uma 50

kvutza, mantendo—sd na união, a diferença 110 11111 21110` 11011110111111111 para hachumt

53“ - As passagens de 5110111110] deverao :1001110001 110 0110110511 1111011111 (outubro 110

cada ano), rea1izad0 pe1os snifim

Capítulo 4 - Dos Direitos e Deveres:

Art O - São deveres dos chaverim.

a) cumprir com os presentes estatutos

h) acatar as instruções dos orgaos competentes

e) realizar 05 trabalhos que lhe compete ou lhe forem designados

d) sa1dar as quotas organizacionais
e) panieipar regularmente em atividades do movimento

t“) cumprir em tempo suas obrigações 00111 0 programa 1105101121110 pelo mox 111101110 0111

Eretz Israel 0 a Alia
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Art 10 - São direitos dos chavcrim. por shchavot

«li-LNB)—
ordinaria.
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a) Tzotim: participar 1■0■ vaadci hashichva local

h) Sttlclim. participar 0111 \880101 11851110111'11 local

c) Bonimt

. partiCipar 0111 vaadei hashichva 10081 e nacional

. participar 0111 vaadot hasnif,

. participar da mazkirut 11851111

. participar 00111 direito a voz 0 11010 nas 85501101 1181101 1185011

110111 1111100 - 0 direito a \'07. c \”010 1108 reservado apartir da segunda 8550118 1111111

participar 0111 seminário ideológico 0 cliinttchi

pedir tiiiação ao movimento conforme paragrafo 1111100 do artigo 8

d') Mordim,

. participar em vaadei hashichva 10081 0 nacional.

. participar em vaadot do 110■5■ 501 111018102

. participar da mazkirut hasnit'.

. participar com direito a voz 0 voto nas 85501101 1181101 11■1185■

. participar cm seminário ideológico 0 chinuchi

. ser iiiatirich

e) Maapilim
. particrpar em vaadei hashichva local 0 nacional

. participar 0111 vaadot do 50110 501 ■111018107■

. participar da mazkirut 11■1185■

. participar 00111 direito a \/07. 0 \”010 nas 85501101 1181101 11851111

. participar 0111 seminário ideológico 0 chinuchi.

, ser madrich

. ser votado como delegado em vcidot 0 111111551111

f) Magshimim
. participar em vaadei hashichva 10081 0 nacional,

. participar 0111 vaadot do 511110 ser merakez.

. participar da mazkirut 11851111

. participar com direito a voz e voto nas 85501101 1181101 11851111

. participar em seminário ideológico 0 chinuchi.

ser madrich.

501 votado para veidot 0 11551111■1'1■ 001110 delegado
. 501 10121110 para Hanaga Aitzit c Moatza

g) Bogrim:
. participar em vaadei hashichva 10081 e 1180101181

. participar 0111 vaadot do 11`0■5■ Ser mcrakez

. participar da mazkirtit 11851111

. participar 00111 direito 8 voz c voto 11■1185118110185501101■1185■
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. participar em seminario ideológico e chinuchi.
. ser madrieli

. ser votado para Hanaga Anzrt. Moatza Chinuchi e Maskirut Peila
. ser votado para delegado em veidot e kinussim do movimento.
, ingressar no beit habogrim

item 1 - 8 118}18■0■ no belt habogrim sera condicionada a

a) volta do programa da tnua em Israel (shnat hachshara ou machon).
h) ser indicado pela mazkirut hasnif

item 2 ■■ um novo Chaver adquire seus direitos de acordo 00111 8 shiehva a que
pertence apos a permanência na tnua de um periodo de seis meses; conforme o artigo seis

WXIOWUI
O

Art ll - lí direito da tnua afastar um chaver em caso de indisciplina e/ou deswo de
princrpios.

elº — Direito da maskirut 11■1185■ fazê—lo por | 8 3 meses com direito de apelação a
8550118 118111 ■11118118}■801■0\11■ convocada pela maskirut e constituida, no minimo, por 75970 dos
cliax'erim do 511110001 }1110110 8 8\'01■5110110}10}■11818500111`010■\■ hogrot

é?“ — Direito das 85501101 1181101 extrordinarias do mil“ de suspende—Io por seis meses
ou expulsa-Io. a pedido da maskirut que devera afasta-lo ate a realização da ■8550118■ 0111 50 tratandode shchavot bogrot

53“ - A expulsão ou suspensão de chaverim magshimim 0 bogrim so sera efetivada
apos a ratiliczição da llanaga `1/11■1\■,■ 1011}10 51}10 encaminhado a }101058 }10 eliax'er ;1 1181111011 pelamaskirut 11851111

Nº - Casos de chaverim tzotim. solelim serão resolvidos pela vaadat chinuch 11851111

Art |Z - São eonsrderados casos de indisciplina,
a) participar de organizações de carater politico que venham a comprometer o11101111101110` sem 0 001150111111101110 }18 1118511101 00 hanaga artzit
b) desacatar as diretrizes de uma 8550118 1”18111` da 1118511111]` 00 }10 0151800185superiores do movimento,

e) desprestigiar a tnua ou concorrer para isso
d) atuar ou 1811110111 1101110 }18 11108 50111 autorização da 1118511101 011 lianaga 811711
0( desobedecer ordens ou resoluções da 1118511101

Capítulo 5 - Dos Orgãos Dirigentes do Snif.

Art 13 - O 511110 dirigido, em 01111118 instAncia, pelas 85501101 1”181101 ■81185■01}11■ convocadas.obrigatoriamente. pela mazjirut 11851111 }10 seis em seis 1110505` 011 pela metade mais um dos cltax'erimdas shichavot bogrot, em 0818101 extraordinário

Art H — São finalidades da 8550118 ■1”18111■

a) eleger a maskirut 118511110 elaborar—lhe diretrizes de trabalho
item 1 - as 85501101 1181101 ordinarias de verão elegerão 05 cargos }10 ■111215111■0111711111 0 1110111102 0111110011 para um periodo de seis meses a um ano

110111 3 - as 85501101 1181101 185■81■01`(11■ }10 inverno ocorrerão para balanço e
estruturação das atividades para 0 segundo semestre e mudanças ocasionais nos cargos do 51111

bl traçar orientação para problemas de âmbito local,
e) decidir 0 serviço do orgão apelativo de suspensão ou desligamento de chaverim
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d) tratar de qualquer assunto fora do âmbito normal da maskirut

e) orientar e eleger delegados do snif às instâncias do movimento

O discutir e opinar sobre relatórios da maskirut

g) decidir pela convocação de uma veida artzit

item Unico — a maskirut ou metade mais um dos chaverim das shchavot bogrot do snif

poderão requisitar uma asseifa klalit extraordinaria em qualquer tempo em caso de

i - afastamento ou expulsão de um dos chaverim que ocupem o cargo de maskir.

guisbar ou merakez chinuch, após terem sido ratificados pela hanaga artzit, conforme o paragrafo
único do artigo II.

2 — doença ou impossibilidade de prosseguimento da atividade desempenhada por um

destes chaverim.

3 - renúncia de um deles.

Art 15 - São orgãos dirigentes de um snif durante os peiodos entre as asseifot klaliot

ordinárias, uma maskirut. e uma vaadat chinuch por elas eleitas.

A - da Musk/rui.

Art 16 - A maskirut é constituida de sete membros sendo eles.

a) Maskir -

que dirige os trabalhos da maskirut hasnif. as vaadot, correspondência e outras

tarefas de centralização e administração, devendo representar o snif externamente.

b) Guisbar - dirige as finanças do snif, realiza planificação e execução de orçamentos e

cobrança das quotas dos chaverim e kvutzot.

c) Merakez Chinucli —

que tem a direção do trabalho educativo do snif, centralização e

coordenação dos chuguim e confecção das tochniot de atividades

d) Merakez Tarbut —

promove atividades culturais chevratiot e artrsticas. mantem o iton kir

das shchavot bogrot e realiza messibot e kabalat Shabat.

e) Merakez ltonut -

que trata da orientação, coordenação e confecção das publicações das

kvutzot do snif.

f) Merakez Kishut -

que centraliza e confecciona a publicidade externa e interna de chagumt e

atividades do snif.

g) Merakez Moadon — que centraliza o patrimônio do snif. do meshek em geral e da

conservação da sede em geral.

,610 - Os meraksim das vaadot são eleitos pelos membros da respectiva vaada

ªlº — Os cargos da maskirut podem ser ocupados por um chax'er ou acumulados conforme a

necessidade de cada snif.

êSº - O sheliach hasnife adido a maskirut,

Art l7 - E de competência, atividade e responsabilidade da Maskirut:

a) cumprir e fazer cumprir as decisões das asseifot klaliot do snif e das instâncias superiores
do movimeto.

b) coordenar as atividades da vaadat chinuch em conformidade com as demais vaadot.

c) informar mensalmente a l'lanaga Artzit das atividades do snif,
d) julgar casos de indisciplina de sua competência conforme o iten "a" do artigo I !

_b; unico — afastar do movimento chaverim inclusos no artigo l2 após ter sido cumprido o

artigo [ l.
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e) admitir novos chaverim conforme os artigos 45 e o

An l8 - lim 021505 de exigencias do 51111` 00 05■11211)2111■ que 11210 sao do encargo das 11121001`

deverão ser criadas comissões 101110012111215` nas quais sera voluntaria a participação dos 01110 011111 a

qual se dissolvera apos o cumprimento da 12110111

B - da Vam/ul Chi/moh.

An 19 - A vaadat chinuch e composta por 4 membros sendo eles:

a) Merakez Chinuch - coordena as atividades educativas orienta os merakzim dos eltuguim e

tem direito a 1111111121 palavra.
b) Merakez Chug de Tzotim — orienta sa atividades da sliieva de 12011111 0 21551510 junto aos

madrichim de tzolim.

c) Merakez do Chug, de solelim - orienta as atividades da slueln'a e assiste _]UlllO aos

madrichim de solelim.

d) Maskir llasnif— centraliza junto ao merakez 0111110011 as atividades gerais da 12121021 ligadas

a maskirut.

êlº — São adidos da vaada 011111001105 1112101101111110 0 51101121011 21 51111`

à?” — O merakez chinuch pode acumular 0 cargo de merakez dos cltuguim conforme as

necessidades de cada snif.

Art 20 - São finalidades da vaadat chinuch:

a) designar madrichim para as kvutzot do snil'j,

b) analisar os problemas educativos e dar—lhes soluções;

C) elaborer toehniot educativas;

d) elaborar tochniot de atividades e eneaminha-los a maskirut

Capitulo 6: Dos Orgãos Dirigentes 00 Movimento.

Art 21 - São orgãos dirigentes 00 movimento, \!01001` ■0551111■1<1■ 1120121821 Anztt e Moatza

A - Da l'e/c/áAr/zl.

An 22 - A veida 2111211 e a instancia superior do movimento, 00111'0021021 ordinariamente de 3

0111 3 anos, 00 extraordinariamente a pedido da metade dos snilim por ocasião de decisão de suas

Asseifot Klaliot conforme item g, do artigo l—l,

Art 23 - Cada 51111` 10111 0110110 21 15 delegados com direito a voto. Cltaverim da Hanaga

Artzit, 1110211221` um delegado do kibutz alia, um delegado do kibtttz Bror (“hail `511110111111 00

movimento e um delegado do kibutz 112111100011210 tambem participam com direito a voto

Art 24 - Participam com direito 21 voto a shichva 00 Mordim. representantes das pioneiras

representantes do Vaadei Hanoar e representantes da 1112151411111 Olamit

Art 25 - Participam com assistentes eliaverim 021 5111011121 00 150111111 1121 razão 00 2 represen—

tantes por snit'.
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Art Eo - Sao suas finalidades

a) aprovar ou modificar os estatutos do movimento

e resolver sobre os principios e orientação ger

struturaeão do movimento

meralx'ez itonut e

eshek alia.

lit discutir

al do movimento

rever a organização e e.

merakez eliinueli,

jeitar mudança de m

cl guizbar nacionais

d) eleger o ritaskir,

e) discutir, aprovar ou re

B — !)o Kurtis Art:].

r do movimento entre as veidot reunindo-se

e a instância superio
e da Moatza.Art 27 - () Kinus Artzi

a pedido da Hanaga Artzr

anualmente ou estraordinariarnente
24 ª ?

egida conforme os artigos 23,

Art 28 - A participação dos chanicltini e r

Art 2“) - Sito suas finalidades“

liscutir as atividades dos snilirn_ da llanaga Art/it e da Moatza.

ades ate a realização do proximo ■■■■■■■■ Art/i

Art/it e a Moatza
tt) t

lit Discutir e orientar as ativid

e) traçar as diretrizes de trabalho para llanaga

d resolver sobre a formação de ■■■■■■'■`■

e resolver problemas apresentados pela llan

merakez Cl'tlttLlClt, merakez itonut (: gui

apelativo para qualquer resolução da llanaga artzi

realiza a Veida Artzi ela assume. alem de

aga Artzi e/ou Moatza

zbar naetonal
e da Moatxa

)

e) apresentar
)

suas lirncoes as
tx eleger o rnaslx'irz

g) servir de orgao

Çª, Unico - No ano em que se

atribuições do lx'inns Artzi

Cl - !(0 Kru/rx ('lu'nue/n.

o movimento em chinuclr, e se reune o

a instância superior d

a pedido da metade dos snitim, com

Art Bt) — O l'x'inus Chinuclti e

ou extraordinariamente
ação da Veida Artzit

meses apos a realiz
dido da Moatza

maioria nas asseitªot klaliot ou a pe

Art ■`,■ l - Participação do ■■\■■■■■■\`(`■■■■■■■
com direito a voz e voto delegados dos snitirn

kvutzot do art 8` mais os bogrim
ll delegados conforme

Art 32 - Sao suas finalidades“

receber relatórios das ativid

as linalidades educativ

atividades educativas par;

ades educativas dos snil'rm

HS (lU lllOVllllClllO

■■ o movimento ate

a)

li) discutir

e) decidir as

a realização do proximo

kinus cltrnuclir a moatza

novirnento

ao ser ratiticadas pelo
lo ■■■■■ Cltinuclti

d) traçar diretrizes educativas para

5 tocltniot educativas do ■■

■■■■■■■■■■`(■ dever

apos a realização )

e) rever todas a

■■ Unico - as decisões do Kinus

Kinus Artxi. devendo

porem a Moatza reiniciar seus trabalhos logo

1)-1)u/lunugdArlz/.

Art 33 - A Hanaga Artzi e o conselho diretor do movimento que funciona entre os kinussrrn

artziot.
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como SE PROCESSARÁ■:\/■■}

Será dividida em 6 fases:

lu. Fuse: Apresentação, escolha dos tópicos, discussão por estados para
eleição de delegados, etc(dia 23/01 - noite);

Za. Fase: Discussão em grupos (tópicos e entrega de teses);

3a. Fase: Apresentação das teses para os snitim e discussão das mesmas

pelos snitim;

4a. iºasei Apresentação de novas teses pelos sniíim;

Sã. Fuse: Distribuição das teses já definidas e discussão por estado com

delegados;

óa. Fase: Forum com delegados
“Inf/WWE,“. “ii).“ forª” Q's J'ªi,

■■■■■■\■ a..-wu ■■■"■■ x..
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DIA 24/01 — SEXTA FURA

8:00 hs. às 9:00 hs.: Cafe

10:00 hs. às 12:30 hs.: Discussão de três dos tópicos escolhidos

12:00 hs.: Almoço

14:30 hs.: Discussão de três (outros) tópicos escolhidos

17:00 hs: Entrega das teses

17:30 hs.: Apresentação das teses para os snifrm (: a última chance para entrega

de projetos por snif.

20:00 hs.: Jantar

n! }?:/.41.1 &" A ■■ ,\ !\!\,

M..".
■■■■■»■
' () “LL/rudx;

8:00 hs às 9:00 118.1 Cafe

10:00 hs.: Apresentação l'mal das teses

13:00 hs.: Almoço

14:40 hs.: lnício das votações

Relembramos que os clªranichim devem chegar no clube até as 2:00 hs da

manhã. Após este horário os portões do clube estarão fechados.
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Escolha aqui os seis topicos que vcrê considera mais importante para quesejam vom-'." :. nesta 0111111 ira etapa da Veidá:

Idade 110 entrada 0 saida da Tnuz,

Schiçnuvoi (novas decisão se sua.
"

(”&&deeu:.8WÚWLMWM <“, &

Avaliação para 1180180118 e Tafkidim (tem que haver ou não).

Vanda-t (unificar nomes e funçãc ,1

Ronca-mame externo (ligação mm a comunidade)

iªung'íau de onda carga»
**

Quanto 1011111000:1111100100 e se pode 801 reeleito

é e 0 que não é)■1.11100(111111111”015>8■1\/1(11

Direiífis. 0 obrigações

Padmnizur marcos 1111 Tnuá

1- Mi,-kad
■;■ 11111111111110
■'■ o .'
J' .)CHC!

4- Tí:— é?“—Íot
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Estatutos do Movimento

Ca itulo \ - Dos Princi nos e Finalidades:
[

ducatix'o que orienta a ittxfcntttdc _itidatczt na

arctl ixrtici
to mox'micnto obreiro de i

(tx intcrnacrontthArt \ - () Dror Habonim e um movimento e

mto integrante )

a_ considerando-sc i

u Socialista c da xcuonismo-Sociaiist ix'mos' SttCiHiM

r um listado Jude
apoio aos organ

espirito Si

na luta po
to obreiro dc izrct/ israci tem ■■■,■

ittro do moxtmcn
hcdct (i.”XKrXXi)

Art 2 - () Dror Habonim do Brasii de

diretriz chaiut/iana orientada em direção a 'l'nna Kittin/it HaMcuc

& tim; o Dror Habonim csçiarcccra. organi/arxi

r *:U'UptW cm todoa os t'ccantox do

hziitttyizªina cni

pios
axpirando a forma

a realização c

a com SCNS princr
uvcntttde judaica

no instrumento qu

Art 3 — lim consonânci
tros c cdticara aj

ihCS o kibutz cor

izrct/ ix'ritcl

em SCUS (“Mk c o leve

pais_ indicando-

Capitulo 2 - Dos Chaverimz
■■■■■■ que acedem estes

ic () a 13

■■■!■ c iiogrim (WC
( t

ovens judeus )
LiCCii'Ji“ -

a ■■■}■ todos ogi
magshimde maapihm

:.■ tiiiçtti/cx
iiachurim, stilitiLt

Art 4 - Podem ser chaverim d

ido pertencentCS
as Shchax'ot

-.`

.

■■■
-:

estatutos e quai

:ªxç'vinnª ![. ■■
" `

""I" "

._ WJ...“
.-

..

Llitt ttlitt

` ".".Ç'i'pixrh }` iii..» xiL ■■.■ indo—sc, portanto,
,

,
.

.

,■■ anos se lCiCIC aos■

■.-

it“ - ;\ idade de ª) a

pode a Hanaga »Xrt/tt t'uxoix'ct' puta■

■■■■■■■ toximcnto■& idade das bachurot
iara 0 ■■para

él" - Por indicação d

axver após a idad

05 snitim de

e limite sc 0 _ittigar necessario i

permanência de um ch
a maskirtit hasnit“

atiitação ao moxintcnto nat niiniçiiti
didos de afiliação devem ”■■■ aprovado» pct

a soiicrtar a sua

.<\ kvutza dc 001

tgcm no (

Art 5 * ()5 pc

`000100 -

imarta anos sua passa

tim dex cr

hodCsh hatiitia

asscita kiaiit ort

ovo Chaver, adquira seus direitos; uma x'cz tendo \\00 admitido pela ■■■■■■■

Ait o - im ■■

de permanência ■■

hasnit', apos 5015 meses
21 Willa

Capitulo 3 - Du Tnuá;

Art 7 — () Dror Habonim organiza seus chax'crim em
■■■■■■■■■■■■■&01/”■■■

c ■■02■■■1`01■ com

base no ano escolar

ªnnieo
- casos especiais serao iu Mudos pela x'aadzit Ciill'ttlk'it iigtsnit

Art 8 - São as Seguintes as Shchax'ot do HKWlmCItlU

T 1.0 tim.
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3ª série — 8 81105

4ª série - 9 anos Bachurot

5" série - 10 81105

4" serie - 9 anos

5" série — 10 anos Bachurim

6ª série - 11 anos

Solelim.

6“ serie — 1 1 anos Bachurot

7ª série - 12 anos Bachurim

7ª série - 12 anos Bachurot

8ª série - 13 81105 Bachurim

Bonim'

8" série - 13 81105 1380110101

10 8110 - 1-1 ■111105■ Bachurim

Mordim:

1º ano - 14 anos Bachurot

■2■ ano - 15 81105 Bachurim

Maapihm'
2º ano - 15 anos Bachurot

3»0 ano - 16 anos Bachurim

Magshimim:
3º ano — 10 81105 Bachurot

lº fac - 17 anos Bachurim

él“ - A partir da shichva de so1e1im. hachurim 6 bachurot passam 8 constituir uma 50

kvutzá. mantendo-sc. na `12`10■11■ a diferença 06 11111 ano. de hachurim para bachurot

(outubro 06■118■1181611006511As passagens de shcliavot deverão acontecer no■
-"■`;

cada ano), 168112800 pelos snifim■

Capítulo 4 — Dos Direitos e Deveres:

Art O — São deveres dos chaverim

a) cumprir com os presentes estatutos

111 acatar as instruções dos orgãoa competentes

ci realizar os trabalhos que lhe compct€ ou Ihc 11116111 demgnados
0158108185 quotas organizacionais
ei participar regularmente em 810108065 00 movimento

1`1 cumprir em tempo 51185 obrigações com o programa desugnado 11610 11101111161110 em

Eretz Israel 6 8 Alia
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Art 111 - São direitos 1105 0112001101` por shchavot.

bªld—
J.-

a) Tzotiinz participar 001 vaadei hashichva local

b) Solclini. participar cm x'aadci hashichva 100211

C) Bonini:

participar 0111 x'aadci hashichx'a local 0 nacional.

. participar 0111 vaadot 112151111

_ participar da mazkirut 11215011

. participar com direito a voz 0 voto nas 85501101 klaliot hasnitw

itcm unico - o 11110110 a voz 0 voto tica rescrvado apartir da segunda 215501121 Malti

ordinaria.
(Jt

O

—_

0?

■■.!

-`-■■■■

L)

—-■

■-■■'

CT

Vil-*-
\1

[Q.-■
■,"

Uli:-

OOxlC“

IJ

——■

”■`

J:.

. participar 0111 seminario ideológico e chinuchi

. pedir tiliacào ao movimento conforme paragrafo 011100 do artigo 8

d) Mordim

. participar em vaadei hashichva local 0 nacional

. participar em vaadot do 50110 ser merakez

, participar da mazkirut 11215011

. participar com direito a voz 0 voto nas »15501101 klaliot 1165011

. participar 001 seminario ideologico 0 ■0111000111■

. scr madrich

e) Maapilim
. participar 0111 vaadci hashichva local e nacional

. participar 0111 x'aadot )10 50110 scr incrakcz

. participar da mazkirut 11215011

. participar com }1110110 a voz 0 \010 nas aSScifot klaiiot 11215011

. participar 0111 seminario ideologico 0 0111000111

. 501 0101111011

501' votado como dclcgado cm vcidot 0 1011055011

t) Magshinnm
, participar 0111 x'aadci hashichva local 0 nacional.

. participar 001 101(■<21`\■ do 50110 501 0101211102

, participar da mazkirut 1185011

. participar com direito a voz 0 voto 0215 85501101 klahot hasnif

. participar cm seminario ideologico e chinuchi.

. 501 madrich

. 501 votado para veidot 0 100055101 001110 delegado

. scr votado para Hanaga Artzit 0 Moatza

g) Bogrim:
. parttcrpar 001 t'aadci hashichx'a local 0 nacional.

. participar em vaadot do 50110 ser merakez,

, participar da mazkirut 112151111

. participar com dircito a voz 0 voto nas ?15501101 111211101 11215011
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. particrpar em seminario ideológico e chinuchi

, ser madrich.

, 501 \/018110 para Hanaga Anzit, Moatza Chinuchi e Maskirut Peila.

. ser votado para delegado em veidot e kinussim do movimento,

. ingressar no beit habogrim
item 1 — a entrada no beit habogrim sera condicronada a.

a) volta do programa da tnua em Israel (shnat hachshara ou ■)1118011011■

b) ser indicado pela mazkirut hasnif.

item 2 — um n0vo chaver adquire seus direitos de acordo com 8 511101108 8 que

pertence apos a permanência na tnua de um periodo 00 seis 1110505` conforme o artigo 5015

000%0101

Art ll - E direito 08 tnua afastar um chaver em caso de indisciplina e/ou desvio 110

princrpios.
Direito da maskirut hasnif fazê-lo por 1 8 3 meses com direito de apelação a■

-510■

extraordinaria, convocada pela maskirut e constituida. no minimo, por 75% dos■11181118550118

chaverim do 5111100111 0110110 8 \'010` 0111 50 tratando de shchaxrot bogrot■
Q'Zº — Direito das 85501101 11181101 extrordinarias do 5111100 suspende-lo por 5015 meses

ou expulsa-lo, a pedido da maskirut que devera afasta-Io ate a realização da ■8550118■ 0111 se tratando
de shcliavot bogrot,

ªfrº - A expulsão ou suspensão de chaverim magshimim e bogrim 50 5018 efetivada

apos 8 ratilieação 08 Hanaga ■11211\>/■ tendo sido encaminhado a 1101058 do chavcr a hanaga pela
maskirut hasnit'.

Nº =- Casos de chaverim 12011111` ■5010111■ serão resolvidos pela vaadat chinuch 11851111

Ari l?; - São considerados casos de indisciplina:
a) participar de organizações de carater politico que venham a comprometer o

movimento. sem o consentimento da maskirut ou hanaga 811211

b) desacatar as diretrizes de uma 8550118 ■1118111■ 08 maskirut, ou de. instancias

superiores do movimento.

e) desprestígiar a tnua ou concorrer para isso

d) atuar ou falar em nome da tnua sem autorização 118 maskirut ou hanaga 811211

e) desobedecer ordens ou resoluções da maskirut

Capitulo 5 — Dos Orgãos Dirigentes do Snif.

Art 13 — O snife dirigido, em última instªncia, pelas 85501101 klaliot ordinárias. convocadas.
obrigatoriamente, pela mazjirut 1185111100 seis em seis meses. 011 pela metade mais um dos 0118\ 011111
das shichavot bogrot, em 0818101 extraordinário,

Art [4 — São finalidades da 8550118 1181111

a) eleger 8 maskirut hasnife elaborar—Ihe diretrizes de trabalho
item I — as 85501101 11181101 ordinárias de verao elegerão os cargos de intiskir.

guizbar e merakez chinuch para um periodo de seis meses a um ano.

item 3 — as 85501101 11181101 81185■01111■ de inverno ocorrerão para balanço 0

estruturação das atividades para 0 segundo semestre e mudanças ocasionais nos cargos do ■51111■

11( traçar orientação para problemas de âmbito local.

e) decidir 0 serviço do orgão apelativo de suspensão ou desligamento de chaverim
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d) tratar de qualquer assunto fora do âmbito normal da maskirut

e) orientar e eleger delegados do snifas instâncias do movimento.

t) discutir e opinar sobre relatórios da ■1118510101■

g) decidir pela convocação de uma veida artzit

item unico - a maskirut ou metade mais um dos chaverim das slichavot bogrot do snif

poderão requisitar uma asseifá klalit extraordinaria em qualquer tempo em caso de'

l — afastamento ou expulsão de um dos chaverim que ocupem 0 cargo de 11185011`

guisbar ou merakez chinuch, após terem sido ratificados pela hanaga ■811211■ conforme 0 paragrafo

único do artigo l l .

2 — doença ou impossibilidade de prosseguimento da atividade desempenhada por um

destes chaverim.
3 — renúncia de um deles.

Art l5 - São orgãos dirigentes de um snif durante os peiodos entre as asseifot klaliot

ordinárias. uma ■1118510101■ 6 uma vaadat cliinuch por elas eleitas

A - da Musk/"run

Art ló - A maskirut é constituida de sete membros sendo eles;

a) Maskir - que dirige os trabalhos da maskirut 11851111` 85 vaadot. correspondência e outras

tarefas de centralização e administração, devendo representar o snil'cxternamente

b) Guisbar - dirige as finanças do snif. realiza planificação e execução de orçamentos e

cobrança das quotas dos chaverim e kvutzot.

c) Merakez Chirauch - que tem a direção do trabalho educativo do snif. centralização e

coordenação dos chuguim 6 confecção das tochniot de atividades,

d) Merakez Tarbut — promove atividades culturais. chevratiot 6 artísticas. mantem o iton kir

das shchavot bogrot e realiza messibot e kabalat Shabat.

e) Merakez ltonut - que trata da orientação. coordenação 6 confecção das publicações das

kvutzot do snif.

l) Merakez Kishut — que centraliza e confecciona a publicidade externa e interna de cliaguim e

atividades do snif,

g) Merakez Moadon - que centraliza o patrimônio do snif, do meshek em geral e da

conservação da sede em geral.

ªlº - Os meraksim das vaadot são eleitos pelos membros da respectiva vaada,

ªlº - Os cargos da maskirut podem ser ocupados por um chaver ou acumulados conforme a

necessidade de cada snif.

êBº - O sheliach hasnife adido a maskirut.

Art l7 - É de competência, atividade e responsabilidade da Maskirutt

a) cumprir e fazer cumprir as decisões das asseifot klaliot do snif 6 das instâncias superiores

do movimeto.

b) coordenar as atividades da vaadat 6111110611 6111 conformidade com as demais vaadot.

c) informar mensalmente a Hanaga Artzit das atividades do 51111`

)1( julgar casos de indisciplina de sua competência conforme o iten "a" do artigo 1 1

& unico - afastar do movimento chaverim inclusos no artigo l2 após ter sido cumprido o

artigo ll.



[ix/climas du ?(!!/6.1

e) admitir novos chaveriin conforme os artigos 4.5 e 6.

Art 18 - Em casos de exigencias do snil" de trabalhos que não são do encargo das vaadot.

deverão ser criadas comissões temporárias. nas quais sera voluntária a participação dos ChêtVCI'lltl. a

qual se dissolvcra apos 0 cumprimento da tarefa.

B — da Hau/a! Chi/inch.

Art 19 - A vaadat cltinuch e composta por 4 membros sendo eles:

a) Merakez Chinuch — coordena as atividades educativas. orienta os merakzim dos cliuguim e

tem direito a última palavra.
b) Merakez Chug de Tzolim - orienta sa atividades da shicva de tzolim e assiste junto aos

madrichim de ■11401101■

c) Merakez do Chug de solelim - orienta as atividades da shicliva e assiste junto aos

madrichim de solelimv

d) Maskir Hasnif- centraliza junto ao merakez chinuch as atividades gerais da vaada ligadas

a maskirut.

êlº - São adidos da vaada cltinuch os madrichim e o slieliach a snilÍ

_Q'Zº — O merakez chinuch pode acumular 0 cargo de merakez dos eltuguim conforme as

necessidades de cada snif.

Art 20 - São finalidades da vaadat chinuch:

a) designar madrichim para as kvutzot do snif',

b) analisar os problemas educativos e dar—lhes soluções;

e) elaborer tochniot educativas;

d) elaborar tochniot de atividades e encaminha-los a maskirut

Capítulo 6: Dos Orgãos Dirigentes do Movimento.

Art 21 - São orgãos dirigentes do movimento, Veidot, Kinussim, Hanaga Artzit e Moatza.

A — Da ["e/dá Art:/'.

Art 22 - A veidà artzit é a instância superior do movimento, convocada ordinariamente de 3

em 3 anos, 00 extraordinariamente a pedido da metade dos snilim por ocasião de decisão de suas

Asseifot Klaliot conforme item g do artigo 14.

Art 23 - Cada snif tem direito a 15 delegados com direito a \”010 ?112001101 da llanaga

Artzit, Moatza, um delegado do kibutz 211111` um delegado do kibutz Bror ('liail, slilicliim do

movimento e um delegado do kibutz Haineucliad também participam com direito a \”010

Art 24 - Participam com direito a voto a shichva de Mordim, representantes das pioneiras,

representantes do Vaadei Hanoar e representantes da Maskirut Olamit

Art 25 - Participam com assistentes chaverim da sltichva de Bonim na razão de 2 represen—

tantes por snif.
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Art 30 — Sao suas finalidades.
a) aprovar ou modificar os estatutos do movimentol)) discutir e resolver sobre os principios e orientação geral do movimentoe) rex era organização e estruturação do movimentod) ■01015010111115101■ 11101`111\0/. 0111110011111012111011111111111 0 gui/har nacionaise) discutir, aprovar ou rejeitar mudança de meshek alia

B — Ur) !}!!/11.5.4112]

Art 37 — () Kinus Artzi e a instância superior do movimento entre as veidot reunindo-seanualmente ou extraordinariamente a pedido da Hanaga Artzi e da Moatza.
Art 38 — A participação dos ehanieliini e regida conforme os artigos 33_ 24 e 25

Art 20 - São suas finalidades
a) discutir as atividades dos 511111111` da Hanaga Artzit e da Moatza.111 Discutir 0 orientar as atividades ate a realização do proximo Kinus Arf/ie) traçar as diretrizes de trabalho para llanaga Art/it e a Moatzad) resolver sobre a formação de 511111111■■

e) apresentar e resolver problemas apresentados pela llanaga Artzr e/ou MoaI/a110101401 o maskir, nieralxc/ 0111011011 merake/ ifonut e gui/bar nacional;) servir de orgão apelativo para qualquer resolução da llanaga artzi e da `\10211/}1à" [lnico - No ano em que se realiza a X'eida Artzi ela assume. alem de suas liinçoes as
atribuições do Kinus Artzi

.`■/0■11/1/'`)■\./■///`\/!.)u■—

'

(

Art 30 - () Kinus Chinuclii e a instância superior do movimento em ■0111110011■
meses apos a realização da Veida .ítrtzit ou extraordinariamentemaioria nas asseifot lçlaliot ou a pedido da Moatza.

e se reune 0
a pedido da metade dos 511111111 00111

Art 31 - Participação do Kinus (“hinuclii com direito a voz e voto delegados dos snifini■"\1■"1"1`1`1'1■1■
1 "

“l "

_ (c uªac os 0011 011110 \111/01 )0 art ■8■ mais os )ogiini

Art 33 — Sao suas finalidades.
a) receber relatórios das atividades educativas dos snifim.111 discutir as finalidades educativas do movimentocl decidir as atividt-tdes educativas para o movimento ate a realização do 1110\11110

kinus 011111110111

d) traçar diretrizes educativas para a moatza,
e) rever todas as toehniot educativas do movimento;" Unico - as decisões do Kinus ("hinuelfi deverão ser ratificadas pelo Kinus Art/i. de» endo

porem & Moatza reiniciar seus trabalhos logo apos a realização do Kinus (“liinuelii
[) - Uu Hii/luga AM:/'.

"1 33 — A llanaga Artzi e o conselho diretor do movimento que funciona entre os kinussirn
artziot



7111/611/005/■■■■■}!

Art 34 - São membros da Hanaga Artzit: Maskir nacional. Merakez cliinuch nacional,

Merakez itonut nacional, Guizbar nacional, Maskirim hasnilim.

tj Unico - são adidos da hanaga os shlichim do movimento.

Art 35 — São suas atribuições;
a) servir de orgão apelativo e ratificar 0 desligamento e suspensão de chaverim

conforme o & unico, do artigo 1 1.

b) decidir sobre questões não julgadas em Kinus Anzi quando apresentadas por

algum dos 511111111 ate a realização do proximo kinus artzit

c) ratilicar e formar novos nucleos.

d) representar 0 movimento no exterior.

e) tratar da parte técnica das realizações nacionais do movimento

& Unico - llanaga Artzit devera se reunir no minimo 4 vezes por ano.

E - Du !\,/0111211

An 30 - li 0 orgão de maior instância do Dror Habonim, reunindo-se semestralmente ou a

chamado da hanaga anzit.

Art 37 — São membros da Moatza:

a) Maskir Nacional

b) Merakez Cliinuch Nacional

c) Merakcz ltonut Nacional

d') Guizbar Nacional

e) tX/lcrakzci Cliinucli Hasniliin

Art 38 - São suas finalidades.

a) discutir e planilicar as atividades educativas no movimento

b) planilicara as bases para tcma'rios de Kinussim e veidot

clresolver em CUiljtlnlU com a Hanaga Artzit problemas nos quais esta se achar

incopetentc.
d) zelar pelo cumprimento das decisões de kinussim e vcidot

el discutir todas as questões não discutidas em kinus chinuchi quando apresentada
por algum ■`51111■ ate a realização do proximo kinus chinuchi

l) tratar da parte chinuchi das realizações nacionais do movimento.

!" - Du Musk/rui Pci/ú.

Art 39 - A maskirut paila e composta por:

a) Maskir Nacional

b) Merakez Cltinucli Nacional

c) Merakez Itonut Nacional

d) Guizbar Nacional

é Único - A Maskirut Peilzi faz parte da Hanaga Artzit e da Mo'atza conforme artigos 34 e

37.

Art 40 - Os membros da Maskirut Peila são o orgão executivo da Hanaga Artzi e da Moatza.
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