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SEMINÁRIO CENTRAL

A Lishká Merkazit vem ayrresentar nesta circular um aranhado
suscinto do Seminátio Central que fará realizar no mês de Julho, aranhas
do sobre as finalidades, organização, temas, diretrizes, tudo enfim que
rossa esclarecer e orientar os chaverim sôbre o mais imyortante e funda-
mental trabalho educativo deste ano,

FIVALIDADES3- Como fez no ano anterior, yprocurou a Lishké ayroveitar as
férias de Julho rara reunir os elementos dirigentes de to

dos os snífim, afim de num trabalho energico e aproveitando o encontro
fazer com que se estabeleça uma unidade mais uniforme nas idéias e hos
trabalhos do movimento e rara elevar o nivel ideológico, rolítico e edu.
cativo dos chaverim que dirigem e orientam a organização,

Neste ano uma razão fundamental exigiu esse trabalho; lapi-
dar e cristalizar a capacidade potencial de liderança dos chaverim que
o movimento em seu processo dinamico conseguiu criar e daqueles que se
viram colocados na posição de liderança com a partida de chaverim rara
a Hachshará ou que na dirigencia já se encontravem,

O Seminário a realizar-se deverá amadurecer, graças a seus
temas especialmente selecionados, as diretrizes e liderança do movimene
to de arós estabelecimento da Hachshará,

Auxiliou a solução do yroblema, o encontrarem-se entre nôs
elementos cuja caracidade o movimento deverá aryroveitar para melhorar
suas atividades e conhecimentosos chaverim Abraham e Rachel Neguev, cuja
experiencia em problemas de juventude e de Eretz, permitirá um seminário
de utilidade inegual, e os chaverim que chegam do curso rara orientados
res (madrichim) realizado em Eretz, que trarão ao nosso movimento novas
idéias e novas diretrizes de trabalho, a moldes artzisraelitas, A finali-
dade méxima desse seminário será a de resyonder h problemas de orientação
e dirigencia,

TEMÁR 1_0:- Como É de bom tino, este Seminário deve ter um temário
TTde carater o mis util rara orientar aqueles que devem
conduzir o movimento, Devido a isto, escolheu-se temas de orientação,
não baseados no estudo histórico do mecvimento e suas origens, mas sim
temas que focalizem os centros rolitico e ideâlógico, hoje em seu pro-
cesso dinamico e vivente, Todo o seminário gira ao redor do tema DROR y
seu asrecto chalutziano, ideológico e político, seus caminhos e fins,
Detalhando, disyor=se-ão os temas da seguinte formas
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Centro Político:- Mapni, partido lider da classe obreira e do ishuv, em
seus dois asrectos;1)5ua história, - resumindo sua ba-

se ideológica - nos terrenos político economico e social; sua tática e mê- =
todos de luta; sua organização interna, sua influencia e dirigencia, 2)Pa»
rel do Marai na orsanízaoño do ishuv e estabelecimento da4
Centro Eoonomico=Político - Histadrut, Resumo Histórico. Estudo esquemático
de sua tura é organização e suas NS ץע1מ017816, Bua função
economíes no campo e na cidade, Sua função rolítica como força do oreraria-
do e um debate sobre a futura rosíção da Histadrut no ishuv e na Mediná,
Centro Chalutziano - Kitutz Hameuchad, Estudo w bre a colonização coletiva
e coorerativa em Lretz, no sentido de sua significação e atividade, 8(1+-
gun Hameshavimy resumo histórico, forma de extruturação, b) Chevrat Hakvyu-
tzot: resumo histórico, extrutura, diretrizes internas, e)Kibutz Hameuchads;
estudo histórico, extrutura e organização, seus estatutos 6 diretrizes, suas
bases ideológicas, Estudo ds extruturação geográfica de seus kibutzim e sua
importancia na colonização economica e politica, Estudo comparativo com o

Kibutz Artei,
Todos estes temas serão arrescntados e orientados zelo chaver

Neguev, como tambem está h seu corgo a orientação d material a traduzir,
DROR - Sua posição de movimento educativo com diretriz política, Estude
histérico, Organizações conseneres, Sus rosição de movimento nacional e
sua diretriz socialinta, Seus lismes com seus centros pplítico e chalutzia»
no e resrectivos problemas. Sua situnoño atual no mundo, Dror no Brasil,
Diretivsa, metodo de organização e desenvolvimento, Relações interyurtidáo
rias e sua rosição de liderança da juventude,

Este tema será arresentado Tele chaver Bernardo .
Alem desta parte teórico, se assim considerada, o seminario te=

rá uma torto prática que rodemos subdividir assím:
Tgofiut, sua adartação ao nosso movimentos camrísmo, jogos ete,, parte die
rigida rele chaver Jorge Zusman,

Canções, danças, prática de síchots messíbot, etc. rarte na
cual esperamos poder aproveitar muito bem a exreriencia dos chaverim que
chegem 68 :

Fara conhecimento sobre o esforço militar do ishuv, será arre-
sentado um estudo sobre as origens, formeção e ntuação defensiva do ishuvs
desde o Hashomer, Legiño Judaica, até a Brigada, Hoganá, Palmach e o Exer-
cito da Mediná,

Como & de perceber o seminário se caracteriza 7010 seu sabor
de atualidade e de utilidade, sendo de esrerar que com o apoio dos snifim -
yrincijalmente no que diz resteito a seleção do miterial humano a enviar
o» seminário será um mrco na vida do mevimento do Brasi 1, |

SELEÇÃO DE EIEMENTOS:= É de םהדטצמ]ק6ל667050 que o fator preponderante pas
לח O sucesso ou não do Seminários & o material humano que o comporás da sua.

entaçidede de recerção, elaboração e transmissão, enfim arroveitamento, Ex-
yrimimos. anteriormente ser a finalidade preciruc do seminário a cristaliza»
cão: dos: clementos dirigentes, sendo dat consequencia que os snifim façam
risóroso e objetiva seleção dos elementos » enviar, $ oriniño da Lishk&
que o critério de seleção deve estar intimpmente ligado com a cajncidade
5 dirigencia e com a necessidade do elemento rara essa função no futuro
imediato, Um dirigentes atuais dos enifim devem empenhar-se em escolher e
enviar no seminário og elementos que roderão ou deverão dirigir o movimento
“e fazer s seleção com espirito o male aberto e impesstal possivel, É tambem.
nossa orinião que as mgkirúiot devem preocupar-se de que nenhum dos eles
mentos. escolhidos tenha impecilhos técnicos e responsabilizar+-se pelos ele.
mentos an enviar, ; א :

“QRGANIZAÇÃO:- O Seminêrio será organizado no Kibutz, do dia 10 h 25de Ju-
5 ו lho, ficando marcado é dia 10 tara concentração de todos os
rarticirantes em São Paulo, O Seminário contará com cerca de 45 ehaverim,

“gistríbuidos pelos enifim da seguinte forma, São Paulo e Rio de Janeiro =
10ebaverím cada snif e os outros enifim « 5 chaverim cada,O seminário tes

rá um carater intensivo e será organizado abase dscomiusões que deverão |  + 41
8% ENE ו 8
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estudar e desenvolver os temas com material previamente preparado em for»
tuguês, O trabalho das comissões será feito de form diferente da forma
habitual entre nós; todas os Comissões desenvolverão o mesmo. tema para que
se possa fazer o debate de forma mais profunda e sem disperssões excessivas,

Para dar sos chaverim uma idéia geral da form como se pretende 16»
var os trabalhos, arresentamos a seguir um esboço da ordem do dias

6,50 > Agordar
7,00-
7,48: - Café
8400 - Sicha feral
9,30 » Lanche
10,0 » Trabalho de comigstes

12,00 = Almoço

14,00 » Debate geral
16,39 - Trabalhos práticos de tgoflut, jogos, danças de Eretzs

mécnicn de tiulim e prática de sichot;
19,090. = Jantar É
20,00 » Leituras gernie so redor dos temas, messibot, meduroty

discussões gerais, ;

A direção geral do seminário enberá ao chaver Neguev, que
orientará não só os temas mas também » organigação junto com um Ghaver me
מ 10 6 3081 E

Afim de evitar desrerdicio de material humano, & Lighká proçua
raró em coordenação Com e Kibutz, resolver os problemas técnicos de aiimen-
tação e moradia, e

Foi designado o chaver Marcos Chaiczyk tara organizar a parte
técnica, Côntinuamos estudando detalhndamente as melhores forms de organi-
gação, esrerando a órínido 66 %8008 05 01070318₪064 \ 0

Com referencia a parte finencelrns fíxamos a quota de 390 6ru-
zeiros ror chaver, devido as enormes desperzas que o seminário acarreta; di-.
nheire que deverá ser entregue no inicio de seminário,

Mi= Com o prorôsito de realizar o seminário em4
ta. ordemí com sucesso e gem rrejúizo do trabalho

nos enifim, a Lishká recomendas
a) Que os snifim intelem imediatamente à selecção dos elementos 4 enviar,
bl Que mandem com a méxcimó urgencia » releção 068668 elementos, rara permi-

tir a formação prtvin das comígeões e rara fecilitor a parte de organiza
ção de mnutenção é mlojemento, 0

6( Quê os: enifim rrocurem desde Já resciver e problema financeiro « se houe
ver » des chiverim a enviar,

RECOMENDA CUES AOS. SNIF:   

a) Providenciar desde Já a solução do rroblema de atividade do snif durante
co reriodo-do meminírio, afim de evitar uma estognação no trabalho,

el Que es ehsverina envien, com a máxima urgencia, sus ofínides, critigas e
recomendacdes sobre a reniizaciBo do séminário, afim de (וגס11₪8ו05ץ68-
cen adayte-1as de melhor e mais inteligente forma fossivel,
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