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Zra no:sa intenção publicar uma Hagada
segundo o modelo das Hagadot de nossos kibutzim. Divulgamos
umaHagadá em ivrit com + aduçao em Portugues e com o carater
realmente ivri, iniciando-se pelo lado direito. Por dificul
dades técnicas, não foi possivel i-primi-la, mas somente mime

ografá-la. Esta Hagadá poderá servir como modelo para as fu
turas, como publicaçao de um caráter mais próximo ao espirito
do judaismo. :
TOCHNIT HACHODiSH - Foram divulgados tres tochniot, que inclu
iam material para oneguei shabat e sichot. O tochnit para 0
mes de julho, incluiu sichot para as schavot menores sobre a ,
Haganá e Chomal U'migdal bem como planos para trabalhos normais
ligados ao tema e um complemento para testro de marionetes. Es
te Último material poderá ser também utilizado mais tarde.
MATSRIAL DIVÓRSO — À machlaká divulgou neste periodo duas pu-
biicaçoes maiores: uma sichot sobre Kibutz e a outra sobre mo
vimentos juvenis judeus, ambos pura schavot memgrEsx maioresk
A terceira publicação (omovieminto obreiro retz isracli e os

partidos) está em sua ultima fasc de preparo.
Ru? CHINUCH - Na reunião da Hanhaga de 17/5, resolveu-se100

sobre a publicaçao 8608281 68 : igueret chinuch. ¿ra a MA
nossa intençao apresentar aos madrichim sob a forma de cartas
certas explicações, a cerca de alguns problemas educativos que
deveriam ser lidos 6 6180001008 nas reuniões dos chuguim, Fo-
ram divulgadas quatro iguarot chinuch. Cabe a Peguishá resol
ver sobre a sua continuagao e conteudo.
PUBLICAGAO PARA SHAVUOT - A machlaká de chinuch do snif Poruv.
alegre publicou para o movimento nadional uma choveret dedica
da a Chag Shavuot, comm uma pequena ressalva que ela chegou aos
snifimcom grande atrazo. ¿sta choveret teve uma exclente apre
sentaçao tanto sob o pontb de vista de conteudo como a de forma,

demonstrar que é possivel uma coordenaçãoהאאמאמIsto vem nos
entre as publicagocs da Machlaka com os snifim, 5
LAMADRICH BONIM - O snif Rio foi encarregado pela apresentação
do Lamadrich de Bonim. le será entregue aos madrichim alguns
dãas após a Moaizá. 1

Há ainúa a se mencionar mais duas publicaçoes planejadas
mas que entanto ainda nao foram divulgadas. O snif São Paulo
foi encarrcgado de preparar o Lamadrich de Solelim, e a Mach-
laká têncionava fazer uma publicaçao geral para todos os madri
chim da tnuá - Dapim Lamadrich. 8
Tilboshet - Devido a dificuldades financeiras não conseguimos
confeccionar os modelos para os snifim. após a Moatzá devere
mos regularizar d-finitivamente este assunto afim de que se ins
titua de uma vez por todas o uso «o tilboshet na Tnuá. me
S2MEL - À feitura do Semel aqui no Brasil sairia a um pr.ço de
masiadamente elevado, por isso dirigimo-nos a Hanhagá MHionás
afim de que recebecemos os escudos de retz, A Hanhagá deve-
rá estudar as formas da transferencia dos escudos para o Bra-
sil.
A MACHLAKÁ COMO FATOR ORTANTADOR = ra a intenção da Machla-
ka estar ao par da situação e dos problemas educativos atuais
de todos os snifim e suas schavot. Neste sentido enviamos car
ta£ e Circulares as maskiruiot dos snifim e meraksei hachinu-
ch. Infelizmente recebemos poucas respostas. Não recebemos
informes que nos mostrassem e deixassem perceber exatamente os
ppoblemas doz snifim, Neste sentido a Machlaká falhou pois, els

completamente dependente dos snifim, |
MAÁRACH - Recebemos um único marach de chinuch do snif Porto A.
legre desde abril, Outros snifim apresentaram curtos relató-
rios, em cartas enviadas. Nao se pode dizer que isto foi fei-
to regulamente 



3 - MACHLEKE? HAITONUT - Por uma serie de problemas tecnic

SoSSD de trabalho, não conseguimos edita

todas as publicações plane jadas

Foram lançadas neste periodo as seguintes publicações:

Ep Yediot - 4 números
2)Iton de Pessach - em conjunto com a Machlaká

Itonut do Snif S.Paulo,
3)Haboné Nacional - a cargo do Snif P. Alegre
5)Folheto de Aliat Hanoar - Impresso
é) Hadrorim - orgao da Chevrá de Aliat Hanoar em

Bror--Chail
7)Milon Tmuati - Glosáriode palavras hebraicas

usadas na Tnuá.Sua edição foi suspensa devido

a problemas de impressao.
8) Imprensa em geral -Conseguimos divulgar bastante

material de propaganda € divulgação do movimento

nos orgãos de imprensa judaica, tanto em idish

como em português.
9)Lista bibliográfica para Maapi Magshimim

O Hamaapil -— orgão da shichvá de menagaiaל

deixou de ser editado cm virtude da falta de colaborações dos

chaverim encarregados de cscrever os artigos.
Estão em preparação as seguintes publicações:

1)Publicação de uma coletanca de artigos de Berl Ka
tzenclson,

2)Publicação de uma coletanca de artigos sôbre prob

lemas dosocialismo. E
aradoscão sôbre a Revolução Espanhola.

4 - EDITORA - De acordo com as recomendaçõe s da ultima Vei
dá, no Sentido da formação de uma Editora do
movimento, tomou a Hanhagá Artzit, os primei

ros passos necessários para 0 levantamento de tal empreendi-
mento. A RA Artzit resolveu sôbre a formação de uma Comis
são de Editora que tenha go seu cargo as seguintes tarefas:
ajescolha do uma lista de livros a serem editados; b)levanta-
mento dos meios financeiros necesssarios, para a publicação
do primeiro livroçApós varias reuniões e estudos, foi estabe
lecida a seguinte lista dc livros a serem Giitados: 1) Cole-
tânca de artigos de Ben Gurion; 2) Romance israclí sob a épo
ca da Haapalá; 3) Contos escolhidos israclis .

2 No que toca ao primeiro livro após os contatos necce
sários com Erctz, recchemos de Ben Gurion e seu editor os di
reitos de publicação de siasobras cimtportuguês. Os artigos
foram ecolhidos e sua tradução foi iniciada, o lançamento do
livro deverá ser determinado por esta Moatzás,

1 Editar livros é uma experiência totalmente nova
para nós o naturalmonte os problemas da cditar o primbtpo
livro sao os mais dificcis. Porém conseguimos neste período

gconir alguma experiência que nos permi ti” levantar de uma
forma sólida a editora do movimento. 0

O probloma fundamental na cdiçao do primeiro livro
é o levantamento do capital ini c sentido conseguia
mos levantar alguns fundos e possibilidades de
conseguir mais, podendo cobrix grada to dos gastos ini-

ciais. E
LIVRO DO CHAVER SAZAN = à Hanagá Artziú eu editar o
livro “Uma criança estáe romance rito pelo cha
ver Henrique Sazen,0 livro deveria ter entr dono preso há”

alguns dias, porón algumas dificuldades eine o

possibilitaram, sendo quo, logo após a Moatz
mediatamente editado. 


