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Apesar de ter acompanhado e orientado o trdbbalho,o Pequeno tempo que o chaver Dov dispunha para o trabalho impediuum trabalho e resultados mais amplos e significativos, tal qualfoi feito no ano de 1955 , Conscguiu-se apenas um numero de 3 can-didatts, estando a sua aliá marcada para 24 de Outubro, Sobre todoeste trabalho existe uma proposta concreta que está exposta notemário,

COMISSÃO DE TRÊS - Atendou a Comissão de Chalutziut os diversostrabalhos normais, redativos ao ingresso de chaverim em Hin-DorotAliá de chaverim,bilti-tnuatiim, principalmente da RegukxkHá prepa-ração da Peguishá do 7º Garin etc. Segundo a ordem do dia da Pogui-a deverá ser indicado um merakezanual do garin, o qual em con-.junto com a 00028820 0 3 responderáo por todos os trabalhos dechalutziut, doravante notadamente os relativos-a propria vida dogarin, hachshará, aliá, meshek aliá, kupá ett...
PLANIFICACXO DE MESHEK — Realizoua Hanagá Artzit uma reunião enconjunto cemaHovhshará, afim de ser estabelecido um plano de iz.balhos futuros na Hachshara, a base da Monografia claborada peloschaverim do 62 Garin e que deverá marcar o principal trabalho do7º Garin e demais chaverim do 6º Garin que ainda permanecem em ZinDorot.

Em geral, toda a Monografia está pronta e revisadadevendo a Assefá Clalit do Kibutz aprovar os planos propostos,afimde serem imediatamente postos em prática,
SHACHAM - Este é um novo e importantissimo trabalho da AgênciaJudaica no sentido Ge conseguir a aliá de grupos grandes de jovensjudeus (ui Dertonconto= «os movimentos chalutzianos)e que queirar.dedicar um ou dois anos de trabalho em kibutzim e moshavim de fronteiras,Está centralizando a Shacham no Brasil o chaver Ychuda Kad-mon(chaver Kfar Homacabi), sheliach do Departamento da Juventudee Hechakutz da Agência Judaica,

O-movimento tem estado praticamente a testa desteempreendimento e conseguimos encaminhar 2 candidatos ao 12 grupoque seguiu em 9/7 para Lretz; temos 3-4 candidatos para o 2º grupoe estamos em contato com grupos de jovens afim de encaminha-lospara Shacham, Quase todos os anuncios da Shacham saidos na imprensajudaica, tanto em idish como em português, dão os endereços de nos-sos snifim como centros de informação e-encaminhamento deste mifal,É lamentavel que esta importante targfa só tenha sido encaminhadapelos snifim Rio de Janciro e São Paulo, sendo que grande parte dascartas enviadas pela Hanagá aps snifim ficaram sem resposta.No corpo deste temário serao propostas as formasde uma maior 460108080 de nossa tnuá em todos os nossos snifin,
6 - GUIZBARUT ARTZIT - Amplo foi o trabalho da Guizbarut nestesemestre, Conseguimos ao par de um gran-de trabalho de organização interna, ori-entar aos snifim no sentido de estabilizarem suas finanças, apesarde ter faltado muito material informativo dos mesmos (balancetes,regatorios financeiros ctc).Em São Paulo e no Rio onde a shlichuitem uma dedicação maior em redágao a estes problemas, obteve-sesucesso no parcial trabalho que por enquanto so fez, Orientou-seos snifim na ampliação dos amigos do Ichud, trabaldo esto que au-xiliado pelas Vaadot Hanoar e Comité 00 Amigos obteve O que poderiamos considerar como a maior conquista deste semestre, Em PortoAlegre formou-se O Vaad Hanoar que está auxiiiando a solução definitiva dos problemas financeiros deste sni Aà Guisbarut irtzi organizou também a confeceção doluchot que, ao serem vendidas, poderao significar o Enicio da rolarizaçao financeira dos snifim. Planificamos também a venda doslivros de Bror Chail (cuja venda, zm rctz aprovou, estando nós aespera dos mesmos). Procuramos locais no Rio c em São Paulo para 
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aconstrução dos Batei Hanahj estando já o assunto encaminhado,nao sondo ainda encontrido o lotal. Para o lio foi especialmenteum chaver com este fito, havendo algumas propostas concretas. Guisbarutל Artzit está planificando a construção do Beit Hamadrichem Sao Paulo, sem usar dos fundos normais do movimento, tondo jásido levantado algum fundo para isto. Orientamos também as 011 -chuiot Especiais do mos de Julho para que ajudassem nas soluçõesdos probtêmas financeiros dos snifim. Naoל conseguimos acabar com as dívidas dos enifimapesar de nossos esforços, mas temos cortoza que se todas as ori053000839 na última Voida tivessem sido seguidas commaior rigidez, melhor poderiamos nos apresentar nesta Moatzá .
A Guisbarut Artzi, organizacionalmonte funcionouexemplarmente. Tivemos um período perfcitamente estável na primeirametade do semestre, quando vivemos a base dos takfsivim. Na outrametade, quando começamos a depender das quotas dos snifim, a situa-980 tornou-se tremdendamente dificil. O nosso esforço de acabar comas dividas da Hanhagá foi insano pelo dito acima. Na marcha que mentavamםוג- nossos gastos nao correspondiam as entradas, mesmo o preovistfbno orçamento, fato que nos obrigará a tomar medidas em relaçao a um xiplano "tzena! que esta Moatzá deverá decidir e orientar, O prévistono orgamento nao corresponácu as saidas, pelo fato do aumento geralque houve no custo da vida, Apezar de tudo chegamos a pagar 70% dasdividas que contavamos em 26.4.56, entretanto hoje estamos novamentecom uma lista de dividas muito grande relativamente, feitas princi-palmente por ocasião das atividades de julho e para o funcionament:normal da Honhagk,.
Rtgida, entretanto, foi a Gà. na cobrança de dividasquotas dos snifin, Conseguimos que entrassem aproximadamente vintee cinco mil crz, de dividas, mas sómente Sao Paulo pagou quota,
À situação financeira dos snifim se bem que com aajuda das Vaadot Hanoab e dos Comites de Amigos tem melhorado, oaspecto organizacional ainda não conseguiu chegar ao que deseljavamos,A Moatzá deverá ingístir que os snifim forçosamente cumpram as 20-soluções da -Éltima Veidá, encaminhando os enifim o a Hanhagá parauma total normalização financeira e Pagamento integral das quotas,liquidação das dividas até o próximo Kinus,
Queremos salientar o sôêrgissimo trabalho feito pe- -lo Comité de Amigos no Rio de Janciro e pelas Vaadot Hanoar em SãoPaulo e Pórto Alegre, que, como já dissemos , constituiu num dosmais eficazes e notáveis trabalhos que temos recebdido para a normali-zagao financeira do movimento,

7 - JORNAL DROR - Apezar de o movimento ter tido uma experiencia reו lativamente grande no setor de imprensa, enfrenta-mos neste periodo alguns problemas totalmente novos, decorrentes danova experiencia '¿ O jornal. A feitura de um jornal tarto sob o ponto de vista scenico quanto sob o seu carater di te desuma revista nos colocaram perante un campo quase que totalménte novo.Sairam desde a Veida até esta Moatzá tres cxemplares do jornal Drore para Rosh Hghaná está sendo preparado o 42, Cada número novo dojornal é uma experiencia valiosa 0 pode-se notar os defeitos e osproblemas surgidos Yao sendo resolvidos de um número para outro e énecessário acumularem Poucotempo a grando experiencia nesse setorafim de dar tradição aoorgao do movimento tanto na sua apresentac”.e conteudo como em relaçao aos leitores do movimento e da rua judai-ca. O jornal peca ainda pela pouca Gontribuiçao de chaverim do moviamento e -e necessário encontrar-mos algunas formas de incjentivo Lagochaverin dos snifim que intensifiquem sua açao neste sentido, Cabeaqui resaltar o fato de que um grande número do chaverim_da Hachsha-ra tem se esforçado bastante om trazer as suas contibuições em atti-808, poesias, ctc, para o jornal. E! necessário so inciómtivar nossnifim debates das shchavot de maapilim - nagshimim sobre o jornal.sua forma, conteudo .c, naturalemte a participaçao dos chaverin aumen+tará gradativamente a medida em que esse orgao vai penetrando profun-damente nas camadas mais velhas da tnuág. E o fundamental € qho o jorsnal tem que manter uma constancia relativamente normal sem a qual eloperde grande parte do seu valor o a confiança que tanto os Chaverim 
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do movimento como o ishuv tem que depositar em sua continui dad“
Distribuição - Um dos graves problemas do jornal é a distribui

As novas tarifas postais impossibilitam pratic
te oenvio do jornal em grandes quantidades, visto que o jornal
da nao foi legalizado , paga' somas muito grahdes para o seu de:
Diversas formulas foram tentadas (envio dentro outros ' jornais)

a solução definitiva só encontraremos quando logalisarmos o jo 4
Finanças: : Dé acordo com as planificações feitas o jornal elg

ser um elemento de introdução de sérias somas de di:
ro aos snifim, Hanhagá e shitufim. Até agora não conseguimos
trar as soluções mais definitivas para a ostatut,..izagao fina
do jornal, As quotas de anuncios estabelecidas não foram :
Grande parte do dinheiro de assinaturas foi movimentado pelos sri

תצאצאעא0 shitufim, em cousas importantes, mas que, dificultaram c
ainda estão dificultando o bom andamento. financeiro do jornal. «us
Moatzá deverá regulamentar toda a normalização financeira do jor:

8 - KRANOT — A Hanhagá orientou os snifim em realacáo ao tra
do movimento para o laar Ichud Hanoar Hacislutal.

03 snifim entretanto não colocaram em passos práticos este traba.
Na Moatzá deveremos decidir sob este assunto, de grande importa:
educativa como politicas

 


