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3 seguintes chaverim:
Rod Steinbaum - Made
Ruwin Pikman - Sgan-H amzkir
Moisés Sehnaider - Guizbar
Yehuda Zmani - Kranot
Bernardo Cymwryng - Itonut
David Perlow - Chinuch
Marcos Chajezyk - Chalutziut
demissao do chaver Henrique Rosset, a Machleket H o

provisório a

cargo

dos chaverim Benjamin Raicher e Is-

Setembro de 1548 responsabilizou-se pela Machlaká o chasua vez foi

de Fevereiro

substituido em Fevereiro

de 1949 pelo atual

de 1949 a Machlaká de Chinuch passou a ser dirigida pelo

David Perlow, por domissão do chaver Cymbyung.
mio de 1949 o chaver Gymryng responsabilizou-se pela hiachleket Haitonut,
a
do chaver Raicher.
aneiro de 1949 foi nomeado o chaver Roterman, entao mazkir do Snif Rio,
esentante da Lishká no Comité Central do Poalei-Sion Hitachdut

trabalho de Mazkirut propriamente dito o seguinte-:
o exterior
sumiram-se estas relaçoes em correspondencia, troerial, no inicio de nossas atividades, com a Lishká Darom
Americano do Ichud Olami em Buenos Aires.
Relações coma movimentos e entidades sionistas do Brasil,- Procurou
a lazkirut, na medida de
suas
possibilidades, manter estroito contato com os snifim
do movimento enviando os
averim Cyuryng pera Belo Horizonte e Curitiba, David PerHanna 11102 à Porto Alegre e Perlow pera Curitiba e recentemente José Etrog'
para o Snif Belo Horizonte, alex de um contato mais estreito com o Snif Saw Paulo.
Enviou tambsm a Lishká os chaverim Saul e Gladys Rogovsky aíim de auxiliar
nos trabalhos de diversos snifim,
Em meados de Marçof chegaram ao Bras il os chaverim Abram e Raquel Ne guev, que

participaram das atividades no Snif Rio e

Sao Paulo,

dedicando-se

à orientaçãjo dos

trabalhos do Kibutz. O chaver Neguev teve a seu cargo a orientagao do Seminário
Central para lienahalime
Por diversas vezes a Lishká enviou seus representantes junto à entidades locais, principalmente à Central da Unificada e do Poalei Zion E itachdut, particiPando constantemente em Kinussim e Peguishot cóm os mesmo, afim de trabar e 20801ver problemas prementes vara o nosso movimento.
Procuramos sempre menter contato com os shlichim que poudessem auxiliar no
trabalno do nosso movimentos.
Por meio da correspondencia procuramos orientar os

snifim em seus problemas

bem como centralizar e coordenar as atividades do movimento.
liantivemos contato permanente com outros movimentos, a respeito de problemas
que as circunstancias impuzeram.

—BACLLEKEI

HACH INUOHO

_Este Departamento realizou insignificantemente.
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-  וGladys kogovsky.
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trabalhos. O deficit financeiro foi um sério impecilio pera a atividado de wghlakã,
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relatório,
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resolução do 22
à concretizar

mus Artzi teve a Lishká de formar a nova Mechlgká de

o nosso trabalho afim de erigir a primeira H achshará Bram

.. trabalho da Lishké foi ámpregado com todo esforgo com a colaboração do cha
Ye
o oe se imediatamento a procura de uma fazenda que estivesse de acordo com
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cncontramo-la após muita procura,
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com

o auxilio 60 chaver Kissin. Empregaram-se todos os esforços para preparação técnica da

E

\ à entrada do 1º Garin, tendo sido o trabalho político junto à Unificada

rcalização aprsciavcl . Após onfrentar oposição cerrada -por parte da Unificada e
Lishká dar ao a o au=
nt smo de outras org alzações . chalutzianas, conseguiu a
xilio finaneviro para forr
0 da sua Hachshará o  הcaminhos para novas H achsharot no Brasil. Dirigiu te
 ג₪  ה הרהטom todos os snifim do pao para
poder suprir os irabalhos iniciados. no Kibutz.
00008 3 machlaká orivntar técnicamente a formaç
1º garin, a seleção do
e e a sua orientagao mesmo no tor reno individual.
Mesmo com a falta de experientia num trabalho novo como esto, tudo fizemos
tar , os snifim. da melhor , forma
possivel, doixando para a proxima machlaká
.
uma experiencia que muito lhe sera util,
Contribuiu a 48021886 para o bom cxito da Inauguração do kibutz. 1
cm procua machlaká vrientar os auxilios de snifim ₪0 Kibutz com bons rosultados materiais
a

 ה₪

ultima Peguisha procurou-se orientar os trabalhos
;
Acuitando
dos
ifin. com relac:
arin H censhará. Cometenos
apesar do tudo
8-105 na futura juschlaká de Chalutaiute
ruitos erros que pode:Y
 עסdos ultimos ma
este Depertanento toi a organização do Brit Irgunin
Chalutzim,
tendo o a elaboração dos seus estatutos e das suas diretivas táticas;
60280 012060 impor « esste organiziio nossa inteira oricntaçao.

Fomes bastante objetivos em nosso ro¿letorio; acrsditamos que todos os rolatórios deste Kinus o serio, pois isto nos pormitirá verificar a real situa0 do 140ito e dar solução a seus problonmas.
Podomos dizer com segurança - nosso trabalho nos pormitiu isto =

quo

movimento apesar dos problemas que ainda apresonta, de organização, de orienteção

o

idoologica, ds metodos de trabalho e do lidurança, está no processo ascendente normal
e que uma ativação orientada poderá lhe dar consistencia e amplidao, de acordo com nossg necessidados como um movimento chalutziano que

da juventude .

quer atrair para si grandos massas

LISHAL IERKAZIT

RELAÇÃO DAS CONLRILUIÇÕES DUS GNILFIo A0 VAAD HACHSHARÁ POR INTERMÉDIO
DA LISH 14 A a ON dE e NE

SNIF SAOPAULU

Conforme os recibos abaixo:
Recibo n2 100
305
308
310
312
317
318

44.480,00
541,00
600,00
3.934,00
3.400,00
800,00
1.215,00

94.570,00

IO DE J AuTRO

Tonforme os recibos abaixo:
Recibo nº 302

101

$13

5.000,00

15.060,00

_$.250,00

23.250,00

4.000,00
4. 0UU, OU
- 3.000,00

11.000,00

5.000,00
1.000,00

6.000,00

SHIP SANOS

Conforme os recibos abaixo:
Recibo nº 301

abaixo:

SNIF PORTO ALEGRE
Conforme os recibos abaixo:
Recibo n2 303
509

1;000,00
Rs U0O,00

SHIPCURILIDA

Conforme os recibos abaixo:
Recibo nº 6
507

316

500 ,0
1.000,00

=. 1.000,00

É

/

a 29900,067
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WOdii MIL TR»Z2NTOS E VINTE CRUZA TROS"
- Na presente relação consta somente as contrib
a
euigos entregues ao
o HACHSHARÁ por intermédio da LISHKA7an
sendo que as en=
es diretamente ao Xaad ou Kibutz nao estão incluid
as na lista
RO

São Paulo, 27 de Julho do 1949
ISRAEL STE2INVAUV.
Mazkir

05 SCHNAIDER
Guizbar

