
Limp 4
laLo-nineret,

¿Berpelo moviment

pelo garin
" ”“

eleitos
Le]

n

introducao:- em nossos planos de publicacoes
dedicado à Veidá Olamit.
a entregar o relatório

nica em nadainflúe no materia
suas decisoes e a

consta a

Devido à problemas

sob E forma de uma ora ao us
que preparamos
קפלטבקבשש delegação cdsileira

uniao dos

108 18

amit de ovimentos

de Qutubro de

“do Karabina,Américo,Fiszel,
6, Hana Re Mosca e Roterman.

rnardo ,liosca, Benjamin, lena e Hana Re.
Elioná:- Bernardo e llosca.

a edição de um boletim espe

técnicos
ecial

Tomos 'obr igados

O. Mas a

o que foi a Veidá, sua
Assim o “fazemos

uá possa lêr um relatório completo sôbre o que nês עפ dias aquí se passou,
senta a

organização da presente Veidá, faz comparações
ve sObre ose no plenário e seu nível,
Bernardo

zação de novo movimento. Pessoalmente
o tema E

: da delegação pra tivera nesta Veidá.
ficou claro que ér tos um grupo devigilância
de kinussim e edi de 1 taformas. Ficou
de nosso que tínhamos uma posição

eve a delegação brasileira
Bariach apresentou o relatório
atividades, sua
AA

a plataforma. Bariach
Durante toda a Veidá,

s éramos indivíduos
0da Veidás.

8 uovimento,

do movimento,
tempo em discus
ו por isso à base

1 ¿qao do novo movimento.
futuro demonstrará o acerto de nos
congressos, procuraremos elevar
aa necessário que bem

1 ;mentoו

do movimento

e Hana R,

des
articiparam

tacou=-se a dele

stes anos que es
ao

gaiba o nosso novo “momimento-ICHUD HANOAR HACHALUTZi=a
Dari

juventude.

dêste nosso relatório, bem como o verbal que o
um marco de balho pr ofícuo entre a

Veidá e sua orgm ização, mostra as nossas ventagens
com os nossos

apresenta a Plataforma e a opiniao que levamos à Veidá.

na Veidá Lat ino-ame:

“brasileiro,
hachshará, profissionalizzação, comuna,
Bernardo foi o presidente da 0 missão

egação
de uma delegação e nao uma delegação

tamos

es isso o que trouxemos à Veidá
Por isso, apezar de sermos minoria, nos impuzemo
sões inúteis e sim trouxemos pr

de nossa experiência, demo s
Fomos derrotados honrosamente e temos absoluta

mais o
cdo comec

eu relação à
Kinussim. Hana 70. escre-

Bariach escreve sôbre
quero dizer algo sôbre a partici-

Dêsde o "97do0 momênto que surginos na
e combate, experimentado em organi-
claro quedefendíamos os pontos de
fixa, continuadona da linha que
10808 0668

falou de sua organização, suas
8118 6 6 asa tnuatí brasi

Permanente e participou da comis-
da comissão de organização do movi=

bras ileira, Porque ficou claro
de indivíduos como os
em nada nos afastaram
era o produtox dos

08 -86
opostas concretas de decla-

propostas práticas

no paiz

sas propostas.

seu nível e levar
comos o trabalho de er

adiante as
ganiza(ção ,

proveitar as ideias e Proprostasiach vos transmiti e que ôste seja
rá
ra

Mósca
  



  

sôbre esta Veidá é difícil e 1 no que se
á sua parte organizacional. As nossas impressoes

do que lá x izávamos, na são tão compatíveis
'alizado nos detalhes da vida diária. E infeliz-

: 8 28811868 é bem pior que a impressão ante-
de trabalho árduo no movimento, criamos métodos eficientes de traba-

jam sempre um rendimento máximo, Procuramos A ligar a procura

educacionais e chalutzianas à uma org o firme, que por sí
a À ação para essas tarefas, .E os cong ה do movimento cons-
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apresentava-se-nos de importância tal que exigia um preparo cuidadoso. Nos kinussim
“do movimento, e temário condensa a linha geral do pensamento que levará para um perío-
do próximo de trabalho as bases as mais estáveis para 618. 08 diversos problemas são
elaborados de molde a conseguir uma solução adequada. Procura-se dar aos repyesentan=
tes dos sniíim as possibilidades de orientar suas ideias com clareza. À organização
de nossos congressos gira toda em tôrno dessas finalidades. O regulamento interno 6
o instrumento que canaliza, eficientemente, para os fins que desejamos atingir.
Se bem que na sua aparência possa afigurar-se anti-democrático, na realidade preserva
a democracia interna, pois impedindo a anarquia, cria um clima sadio e objetivo para
as discussões. A Hanagá Artzit, após preparar a temário e todo o congresso pede à
delegacaio dos snifim os nomes para a comissao permanente. Aquí nao foi feite isto;
a comissae permanente foi apresentada no meio de uma discussao e.foi formada sem con=-

1 sentações. Costumamos, após isso, reunir a camis sao permanente, para
esa e as outras comi ssoes. Deu-se o contrário nesta veidá, A sua dirigência

foi apresentada no Plenário, já constituida próviamente€, também sem consulta al;guma ,
sem uma constituição razoável de indivíduos capazes de orientar a Veidá. Nos nossos
kimussim procuramos por meio do regimento interno, limita ג"סמ tempo e restringir no
conteúdo as palavras dos oradores. Isto para que 6188 nao percam um tempo precioso

o 6as, e Rar que se atenhram para ao neuro da discussão.
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to e chegar à uma concelusão E esta oafal exatament e o contrário, Aaoo

sa pareceu ser únicamente inscrever os oradores. Estes falavam sem restriçoe s de
po, abordavam todos os assuntos e de acôrdo com o seu maior ou menor valor pess al,

conseguiam chegar mais ou menos profundamente à essência dos temas em discussão
Não eram interrompidos, nao se procurava de nenhuma- forma mostrar a bles que nao esta=
vam dentro do assunto. lim D anos de kinussim, chegamos no Brasil a es tabelecer uma
sequência no seu trabalho, Sempre a lóggicada simplicida¿de e eficiência nos indicou
que é preciso chegar o movimento à conclusões sómente após tudo estar bem sedimentado,
A ordem dos trabalhos visa isto-apreseentação dos temas ao plenário e sua discussao
preliminar, passagem das propostas às comissoes que deliberam e redigem-nas, volta
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lenário que pode resolver em amplo conhecimento dacausa. Á fungao das comissoes=
d : biente restrito e chegar às suas conclusões, tomando como base a orien-
taçao ou tendências de discussão que surge no plenário. Aquí as vaadot_costumam deli-berar independentemente. A regra 6 reunirem-se elas durante as discussões no plenário
e com isso há praticamente 80sos. Nao se ouve as opiniões diretas dos repre-
sentantes e as € nclusoes sao quase que inteiramente provindas de orientação indivi-
dual. Nesta veidá isto sómente nao “sê deu por insistência nossa. À formação de
vaadot também nao obedeceu a um critério lógicos As discussões para a união dos MOVi='
mentos, comportava uma vasta parte de organizacao e de futuras atividades da H.Elioná,
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