
RELAÇÕES EXTERNAS

O trabalho em geral do 20186808 extornas 2010
dentro do cspírito do ericntação da Voidá, cvitendo-so ao máximo
dispersão neste sotor. Ainda assim, fci nocessáfio dedicar al-
gum tompo,e concentração, tendo cm vista as vantagens que podo-

riamos obter bom como os.greves prejuizos se não dessemos a do-
vida atenção aos mesmos, Inclui-se, nestc caso, a participaçao

no Consclho da Orgunização Sionista, o treha lho no Dopartamonto
da Juventude 0 08 contactos com a Machleket Noar Vehcchalutz»

Poalei-Sion - achou-se a miflaga num pfocesso do rovitalização,
\ no qual tem ativa participação o shcliach do Tchud

Olamio Os chaverim tom tomado posições ativas na orientação da
política sionista, procurando mudar a face da situação cexisten-
tc, conseguindo com êxito scu intento. Nota-so um pocueno deson
volvimento interno c um rovigoramento, em esptgjel, no Rio de Ja
noiro, onde poude ser mais constante a presença do sheliache
Contudo, carece ainda a miflaga de uma mínima consciência ideo-
idcico-partidária, c os seus chaverim dos mínimos princípios ,
em sua relação ao movimento, so chalutzianismo e à juventude.

E 8 justificados. Cromos ser sido comple-
cabida a não indicação de um chaver do movimento pa

ra a delegação do Poalei Sion no último Congresso Sionista, _
negendo-se os chaverim a aceitarem c princípio de representação
obrigatória de um representante do Ichud Hancar 80810021 0

constitui uma das alas da Miflagah;
A veidá da miflagah, convocada pafa Julho, foi adia-

da para Setembros s

PIONEIRAS-- como sempre as relações foram as melhores possíve-
is, Participamos de uma peguishá das chaverot na

qual foi tratado o ponto juventude, tendo sido apresentado um
relatório do movimento e se desenvolvido um debate muito inte=

ressante que demonstrou a máxima compreensão e interesse das
chaverot nos problemas do movimento. Nesta peguishá, foi fea-
firmado a disposição de trak: lho geral em relação à nós, em
rarticular no oue diz respeito às machanot kaitz e meshek ali-

ano

VAAD HANCAR - O Vaad Hanoar em Se Paulo, com o qual a Henagã
. tem mentido estreito contacto, teve um trate lho

normal neste perícdo, cue foi mais consultivo e de ajuda na fof
mação de um comitê de Amigos que propriamente financeira. A sua
cfíiciência viu-se um pouco compfometida pela ausencia de chave-
rim nue tiveram rue participar de encontros fora do país, ainda
assim, porém, teve oportunidades de reunir-se algumas vezes, Foi
o Fanhagá informada da eriaçao de um Vaad Henoar em Porto Alegre,
tendo a peguishá das Pioneiras se esfofçar no sentido de criar
um Vaad Fanoar no Rio de Janeiro»

COMITES DE AMIGOS - graças aos comitês de amigos do 210 661
₪ ro e em S. Paulo, tem sido possível manter
os mnoadonim nestas duas cidades, pelo cue deveremos inverter es
fotços para aque tais comitês venham a se criar em tôdas as cida
deso E

CONGRESSOS - na Ila. sessáo do Kinus da OSU fizemo-nos fepresen
“DOtar através dos chaverim Cheinfeld(pelo movimens
to, 8 Jimi corola hachshará), tendo nesta ocasião o chaver Chein

feia sido eleito parta o Conselho da OSU na chapa do Poalei Sion, 



No 24º Congresso não participamos apesar de termos si
como suplentes na chapa do Poalei Sion,

No Congresso Ietino-Americano, realizado em Montevideo,
Tomos representados pelo chaver Cheinfeld, tendo sido dado um re
latório amplo em Porto Alegre, Curitiba, S. Paulo, Rio de Janei
ro e na Hanhagá,

do eleito >
INSTANCIAS DO MOVIMENTO

Hanhsgá Elioná - mantivemos um contacto muito intenso com a He E
11028; 648 aumentou consideravelmente a escala de seu trabalhos,
O contacto foi de troca de relatórios e pontos de vista sobre pro
blemas de orientagáo, material informativo e assuntos financei-

Estamos recebendo normalmente da Hanhagá o Kuntres - fnfo?f
h ro do movimento -, o Chazit - noticiário ideológico -, Os 2
rimeiros tem-se revelado material excelente. Recebemos uma gran
quantidade de programas de tzofim e uma chovefet sobre Prin-

pi de nossa Educação, também excelente, A Hanhagá tem un am
ano de publicação de material e está preparando os Ee

lim e bonim, Naturalmente, tal material é muito 6-
18 de julho realizou-se a Moatzá Elioná, onde devem

50001088 o destino do 7º Garin. Nesta ocasião, também
deliberado sôbre shlichut. para o Brasil,
tivemos um contacto muito amplo com a netzigut, neste
chaver Cheinfeld por ocasião de sua estada em Montevi

sita do chaver Alfa Brasil. Estes contactos foram
ios, tendo em encontro realizado com a Hanhagá Artzit
seguinte, a ser ratificado por esta Moatzá:

  

  

    
1 - 0 chaver Kutner inicia sua shlichut na Colômbia no dia 15 de
dulho, A duração de sua shlichut é de 6 meses e qualquer prolon-
gamento sô será fcito após ser estudado em conjunto pela Netzi-
gut, Hanhagá Artzit e Kutner,

lovimento brasileiro inicia seu trabalho no continente sul
icano, mas não assu me, no momento, cuaisquer compromissos
potropsiut" sbbre um determinado país.

- A próxima peguisha sul-americana Tica, em princípio, marca-
para março, tendo em vista ser a ocasião mais propícia já' que

se registra nesta época uma rotação na shlichut continentals .Na-
vuralmente, serão levadas em consideração quaiscuer motivos que
possam obrigar a realização antecipada desta peguishá,
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5 -.0 movímento brasileiro espera poder participar do seminárioideológico educativo que se Malla: na Argentina nos meses de
verão. Esta participação será de À-6 chaverim,

= Haverã um entendimento conjunto entre a Netzigut, o movimen
to brasileiro e a Hanhegá Elioná, na publicação de material =
alelo. Esta planificação 59616 possível através ou um esquema
le publicações, que cada um destes setores organisará e enviará
cutros dois. ÉDD
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YaadatHatnuá - O contacto fci um pouco diminuido neste períodoPepe pelos seguintes motivos:
- O bom funcionemento da Hanhagá Elioná simplificou um pouco

s tarofas da Vaadat Hatnuá, uma vez que pedidos do movimento
passaram a ser pronunciados e respondidos pela Hanhagá.

- Tratamos alguns assuntos como aliah, meshek aliah, e hach=
harah, diretamente qm a mazkirut do kibutz,
- não foí realmente muito intensa a atividade da Vaadá no eon

tacto com o movimento, tendo estas atribuições sido passadas 7
pera chaverím do garin emdO oue naturalmente tive-
rem algumas restrições para Al yo bem,

Este contacto deveria ser aumentados
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[ ta: A Moatza, cpistolatmente, aprovou a prorrogação da permanencia
“do chavor Chico no Rio de Janciro.

Em 7 de maio o chaver jony passou a trabalhar no snif Rio de Jancir
LO.

A

DUDY - du «cida à Moatza
Ioshe A E

Curitiba: -

Suzana - da Veida à Moatza

Recife:
Isaias - da Veida à, Moatza
Ida SUNE LObdc junho

BoloHorizonte:
Zinho - da Veida até a Moatza
Hi lda = " "u " ו "

Pedro - Qe 15 de julho a 15 de agosto

Nota: O chaver Zinho por problemas profissionais teve que viajar a
“olvador, no dia 12 de judhá, senão substituido pelo vhaver Peiro,
à Hanhaga prorrogou o tempo de permancnois Aoc Anis chaverim em Belo ]4-
rizonte, afim de possibilitar o trabalho e a passagem de shlichut,

Madrichim do Machon - 0-88 ao Brasil no dia 20 de abril, tendo tido
torios e divisão de trabalho Este en-umencontro com « .nhagãpero

contro foi infelizmente préjudicado, pelo luto do movimento na ocasião,
Os chaverim foram assim31
SoPaulo - Chulinho, Hugo, Paulina e Fernando
_Janeíro= Blandina e Niiton

Curitiba - Moishe

Shlichut_ de Julho

So Paulo - Chico - tempo integral -
סב Junviro - Cheinfeld de 10/7 a 22/7 e Jimico de 25/7 a 30/7

Porto Alegre - Neustat - tempo integral -
Sazan - tempo integral -

Guritiba - Chulinho - texm,c intograi -
Recife - diadaa ali 4

Clecusen Sagem fez uma rápida shlichut cm Curitiba de
de 28/6 a ל

O chaver Kutner permancceu em contacto com 886
e snif S. Paulo até o día 1/7, cuando se resolveu definitivamente so
bre sua shlichut 0
Shlichut Continental - Kutner iniciou em julho a sua shlichut na Co-

lômbia
Viagensdeum chaverda כ - O cnaver Cheinfeld esteve em Porto

Alegre nos dias 12 e 13 de março e
Curitiba nos dias 14,15 e 16 de março de passagem de volta de Monte-
video. No âmbito da resolução do Kinus, foi feita somente uma visi-
ta à um snif, Snif Recife, de 3 a 7 de julho, Foi ieita ainda umaa

campanha financeira em Salvador, nos dias 8 6 9688

shlichutExterna - o chaver Dov Einisman esteve em trabalho de Aliat
Noar e trabalhos gerais do movimento em S, Paulo,

Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, da Veidá até o dia 26 de A-
 סל
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Instancias Sionistas Brasileiras- O nosso trabalho com essas instén
cias tem sido mantida normalmente, io
<ontteBror-Chatl- Mantemos contacto com o Comite e estamos a pagrde
seus Planos de trabalho, procurando aumentar a nossa colaboração na
medida das possibilidades. O Comite vem realizando exelente trabalhó,
di bahdinão o nome de Bror-Chail no ishuv e conseguindo um grande exi
tol financeiro, O Comite entontra no ishuv uma grande receptividade 3
quer pela causa a que se dedica, como pela seriedade e dedicação no
seu trabalhos, .

Departamento da Juventude - decisão do Kinus da Unificada, cfiou-
se um Departamento para a Juventude que abrange duas alas £ movi»
mento chalutziano e juventude não chalutzianas O Departamento pos
sui um organismo cultural constituído de membros da Uníficada e
úm representante de cada movimento, quero dízer, de cada um dos
setores, sendo o representante da juventude chalutziana eleito pe
lo período de 6 meses. Neste momento, o representante $ chaver 7
do movimento Hashomer Hatzair. Destina-se o Dep, a facilita?, com
apoio financeiro e moral às atividades dos movimentos chalutzia«s

estamo y, no momento.empenhados de obter uma ajuda para pagamen ול<
to de moudonim, assim como estamos fefitando organizar aulasde ivrit e
uma bíbliotêca central em São Pauloo Em princípio é intenção deste dos
partamento central formar departamentos locaiso

Machleket Noar V 'Hechalufif - Temos mantiio contato permanente com o:
shiliach desta mashlaka chaver “Kadmono O chaver além de suas ativida-
des normabs tem estado em contato com: as coisas meis internas do movi:
mento o .

Inter= movimentos - As relações inter=movimentes se fazem, no setor de
hachshmgá; no Vasd Leman Hachsharot e em geral,no departamentapara a
Juvemtudeo Prócuramos sempre manter una a posição dog movimantos chalu_
tzianos e restringimos nosso vontato aos problemas objetivos e de inte|
resse imediatos Campo “unico em que esta colaboração &ce possivãlo De '
qualquer maneira temos procurado manter posições amistosas e 89001800=
racáo ¿malgrado algumas pequenas incompreengoes patssÃs vezes surgem
aqui e allo

IUSY «< Apenas recebemos material

PSB + Nada de novo / x

Relações Externas Rio - Intensifivamos o trabalho de Relações Exter. .:
nas no Rio Be Janeiro, onde o nome e o prestígio do movimento estavam
muito abaladoso Este trabalho continuado poderá modifivar esta situação

Shl1ichut
Interna - O plano de shlichut elaboredo pelaVeida demonstrou

ter sido bastante completo, satisfazendo basicamente a todos ossnifime
Esteve assim organizado o mapa de shlichuts
Sao Paulo 3
“heinfold = da Veida à Moatza Hanhaga
Jimico 2% AR ca 7
Nhuch &
Noêstat > me
Zício > AN gnif
Chico - 18 a 30 de junho = Hanhaga

snif
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810 68
Fhaltchik>08 Veida É Moatza - Hanhaga e snif
Elísa e IS «snif
chico sto" "18 de junho-snif  



O trabalho dos chaverim Cheitchik e Neustat es
tá encuadrado no mapa de shlichut interne. O chever Chaitchik vis31-

tou, ainda, alfumes vezes a hechshará, visitas essas que mostraram-

se de grande utilidade pare orientação de problemas gerais e em es-

pecial, de meshek. O chaver Neustat, vencidas as dificuldades inici
ais de ada ptaçã o, está se entrozando no movimento, dedicando sua ma
lor atenção sos problemas educativos 6 sendo hoje, um dos contactos

e trabalhos realizados em 2 snifim, S. Paulo e Porto Alegre.

foatzá - foi evistolarmente consultada sobre modificações ¿m plano
de shlichut,

 


