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Rolator:-

Este é um toma dos mais importántos da. -

atual Moatza, se 9 quo não o mais impor-

tênto.À facil constatar isso pois problo-

mas de absolutamento 1º grandesa estão envolvidos, Por um lado he uma una-

nimo proposta entro a H.Artzit o o KHED para adiamento da alia do 1º grupo

do 6º Garin quo estava progremado para Abril a sor agora foita om Outubro-

untficanso = so pois uma alia conjunta com o 22 grupo deste garin, que sos

gundo os planos antorioros dovoria partir ao redor do Outubro - Novembro «

E paralelamente a coste adiamento proposto o colo baso e motivos dele estas:

sendo apresentados amplos e embicioses planos no que se rofero ao trabalho

tnuati do garin e posi o de Ein Dorot no movimento; aquisigao de uma nove

hachshara ou romodolacao completa da atual; intensa 0 grando vida pa

garin como tal; cic.
Por outro lado cumpre a esta moatze

bóm ver uma sorie de coisas referente a

72 Garin o ainda começar a vor o preparar y

uma serie do discussões que 8070280 sor finalizadas no Kinus do“ Julho SA

o destino Hitiashvuti dosto garin e dos proximos garinim nossose E atu

tudo isso o assunto chevrat nonr tom agora uma importáncia trancodenta

pois com a vinda do Mosca por 6 muscs tomos basos coneretas'c seguras

planejar a alia de uma chovra quo partiz ta tambén a Outubro.

1 - 62 GARIN:- Propomos (HA o KHED) quo a aliã do 12 grupo do 6º Garin que

deveria so dar em Abril 55, seja adiada e

Ei foita uma aliá única (12022 grupo) em 00-

tubro ( proposta conerotaidia 5 do Outubro polo Bretagno). Este adiamento -

pormitira lovar-so avante inumerasplanos o vropostas quo constituixio des Y

do que foitás com a dovida intoligoncia o força sorios passos adianto para ,

o movimonto, Basicemonto pormitirao:-

A) No movimonto: a) trabalho tnmuati:-Cha-

vor ou grupos de chaverim como +

a a 2 060280 desenvolver duranta o Ds-+>

quo vai'da Moatza ato a Alia ums sorio do importantissimos trabalhos »

vimonto. Soja trabalhos gorais, shlichuiot ou trabalhos especificos de

de importancial não competira a Moatza traçar os planos especificos pora:

a guisa de oxemplo:- campanhas financoiras, assogurar algumas dezenas de

milhares de cruzeiros para os proximos anos da Venguarda Juvenil, Shli

ot curtas, garinim do 8מ11,010,0%0,0%0.)
b) shlichut Chalutziana:- Esto garin

cono um todo fara uma extersa 6
roparada shlichut chalutziana,

218 0 832828218 - 00180 vossibilidado qualitativa oc quantitativa qu

oforoce, polo grando espaço do tempo quo medoia entro a passada do 5º

rin ( maio 54), polo sou cuidadoso preparo - deixar profundas consequ

não so de ropereussão política mas de conteúdo sor: duvida no + e naquilo qua

for possivol nos ishivim, Sou preparo cuidadoso começaria a partir de arY

o e a shlichut como tal so iniciaria em fins de agosto,começo do Soto

É proposta concreta:- termino cx 37 27 Setambro e Chofesh'-Aliñ do 13 do

Setembro a 3 do Outubro). Desde margo dovorão sor fixadas as datas exatas

da shlichut chalutziana cm cada cidade ( onde temos e onde não temos sni-

fim) alugados os'melhoros tontros, preparo do programa, impressão o vendo

de convitos, etcs Procuraromos tambem conseguir e a partir de março que ns

¿poca da alia (o soxa.um grupo muito numoroso) cada jornal o revista3

ca do Brásil dodicara sua odigao do tal o tal dia para a "Alió do 62 Gar

do I.H.Hachalutzi ", + movimento 



 

Relators

Cabe nestc tema progeder à uma dolimita-

ção clara do trabalho do movimentopara

2 o periodo entrante. Igto nao significa -

sômonto fazer esta dilinitação para os setores ospocificos de trabalho ,

mas ainda, sempre que possivol, estabelecor as dovidas formas pelos quais

as diretrizes contrais de nosso último Kinus possam ser melhor lovadas ao

trabalho diário. : ;

Consideramos tambem mecessario; e danos à

isto “importancia decisiva para o bom su =

cesso ão trabalho planejado; que nos man-

tenhamos na programação naquilo quo 6 factivel de ser0. É pre-

ciso neste toma o devido cuidado 8 critório para impedir quo erros aqui

cometidos projudiquer o trabalho a iniciar-se «

1 - MaSKIAUT E SGAN MASKIRUT; - A) Contato e Contralização: Dovorá a H.
artzit manter intenso contato com todos

os setoros com os quáis trabalhamos. Em

69000101 000 8 snifim um bom contato e assim uma boa =vorה

mitirão alcançar um ponto ótimo na coordens0 de nossas tarefas, em par

ticular nete semestro ondo elas sorao bastante variadas o especificas.

De forma alguma oste contato dovo ser unilateral mas sempro ser corre -

pondido.
B) Metorial Organizacional:Devo o Hana

ES confeccionar todo o mátoricl necos-

sario parz pofetuar um completo 0

tisfatorio lovantamonto organizacional: ds tnuá Devo a Moatze exigir

snifim a execução nocessária para Jsto,
0( Socrotária Administrativa: Polas

tagens jo constatadas atraves do
rio, devo a comissão orientar

ga ártzit para a manutenção de uma Bocrótaria administrativa que

30 desenpenhar com exito da dificóoks tarefas que torá nesto semestre,

além disso indispensável que a lioatza dê uma sovora advertência 808 -

snifin no sentido que incdictanento regularisemn isto, que alias js O re-

solugño do ultimo Kinus.

2- RELAÇÕES EXTERNAS :- Dentro do pensamento o resoluções basicas do Ki-
nus não deverenos iniciar quaisquer tra

balhos do caracter Sionista mais amplos,

no ishuy, agoras Dovenos apenas acompanhar os problemas mais importantes

que estão tondo o sou desenvolvimento .Jpsto sontido há neste semostro -

alguns:- eleições para o Congresso Sionista, o ind da Orgenização Sio

nista Unificada onde entre outros se discutirá o acerto ou nao de exis

tencia desta), o nisto tudo toremos de ter uma ativa 1participaçã10 estu=

dada em conjunto com a Miflaga. .Alem disso ainda em Rolag0es Externos to-

mos de tomar posição frente a alguns problemas da tnuá sul-=americama o

'Totzigut
A) 242 Congresso Sionista: Nossa partici

paçao dovera ser dupla, Em Kranot ve-
remos a venda de shekalim; :além disso

devomos fazor una ampla companha eleitoral, bem como, fazer com que O =

Ishuv rea¿mento voto. Isto porque se 7 votação ( pois em alguns pai

sos tudo q feito atra768 88 acordos) e se votarea mais de 25% dos eloi
tores então o numoro do delegados para o Brasil dobra. 0 


