y de

Apesar de ter acompanhado e orientado

ho,
o Pequeno tempo que o chaver Dov dispunha para o trabalohotrdbbal
impediu
um trabalho e result
ados mais amplos e signif

foi feito no ano de 1955 , Conscguiu-se apenasicativos, tal qual
um numero de 3 candidatts, estando a sua aliá marcada para
24 de Outubro, Sobre todo
este trabalho existe uma proposta concre
ta que está exposta no
temári

o,

COMISSÃO DE TRÊS - Atendou a Comissão de Chalutziut
os diversos
trabalhos normais, redat
ivos ao ingresso de

Aliá de chaverim,bilti-tnuatiim, principalm chaverim em Hin-Dorot
ente da RegukxkHá prepa-

ração da Peguishá do 7º

Garin etc. Segundo

a deverá ser indicado um merakez anual a ordem do dia da Poguido garin, o qual em con-.
junto com a 00028820 0 3 responderá
o por todos os trabalhos de
chalutziut, doravante notadamente
os relativos-a propria vida do
garin, hachsh

ará, aliá, meshek aliá, kupá ett...
PLANIFICACXO DE MESHEK — Realizoua Hanag
á Artzit uma reunião en
conjunto cemaHovhshará, afim de ser estab
elecido um plano de iz.
balhos futuros na Hachshara,

a base da Monografia claborada pelos
chaverim do 62 Garin e que deverá marca
r o principal trabalho do
7º Garin e demais chaverim do 6º Garin
que ainda permanecem em Zin
Dorot.
Em geral, toda a Monografia está pronta
e revisada
devendo a Assefá Clalit do Kibutz aprov
ar os planos propostos,afim
de serem imediatamente postos em
prática,
SHACHAM
Este é um novo e importantissimo traba
lho da Agência
Judaica no sentido Ge conseguir a
aliá de grupos grandes de jovens
judeus (ui
Dertonconto= «os movimentos chalu
tzianos)e que queirar.
dedicar um ou dois anos de trabalho
em kibutzim e moshavim de fron
teiras, Está centralizando a Shach
am no Brasil o chaver Ychuda Kadmon(chaver Kfar Homac

abi), sheli
e Hechakutz da Agência Judaica, ach do Departamento da Juventude

O-movimento tem estado praticamen
te a testa deste
empreendimento e conseguimos
encaminhar 2 candidatos ao 12
grupo
que seguiu em 9/7 para Lretz;
temos 3-4 candidatos para o 2º
grupo
e estamos

em contato com grupos

jovens afim de encaminha-los
para Shacham, Quase todos os anuncde
ios da Shacham saidos na imprensa

judaica, tanto em idish como em
português, dão os endereços de nossos snifim como centros de infor
mação e-encaminhamento deste mifal
,
É lamentavel que esta importante
targfa só tenha sido encaminhada
pelos snifim Rio de Janciro e
São Paulo, sendo que grande parte
cartas enviadas pela Hanagá
das
aps
snifim ficaram sem resposta.
No corpo deste temár

io serao propostas as forma
s
de uma maior 460108080 de nossa
tnuá em todos os nossos snifin,
6 - GUIZBARUT ARTZIT Amplo foi o trabalho da Guizbaru
t neste
semestre, Conseguimos ao par
de um grande trabalho de organização
interna, orientar aos snifim no sentido
de
de ter faltado muito material estabilizarem suas finanças, apesar

regatorios financeiros ctc).Em informativo dos mesmos (balancetes,
São Paulo e no Rio onde a shlichui
tem uma dedicação maior

em redágao a estes problemas,
obteve-se
sucesso no parcial trabalho que
Orientou-se
os snifim na ampliação dos amig por enquanto so fez,
os do Ichud, trabaldo esto que
auxiliado pelas Vaadot Hanoar e
Comité 00 Amigos obteve O que
riam
pode

os

considerar como a maior conquista
deste semestre, Em Porto
Alegre formou-se O Vaad Hanoar
que está auxiiiando a solução
defini
tiva dos problemas financeiros
deste sni

A
à Guisbarut irtzi organizou também
a confeceção do
luchot que, ao serem vendidas, pode
rao significar o Enic

io da ro
larizaçao financeira dos snif
im.
Planificamos também a venda
dos
livros de Bror Chail (cuja venda, zm rct
z aprovou, estando nós
a
espera dos mesmos).
Procuramos locais no Rio c em
São Paulo para

u yl.

aconstrução dos Batei Hana hj estando já o
assunto encaminhado,

nao sondo ainda encontrido o lotal.

um chaver com este fito,

Para o lio foi especialmente

havendo algumas propostas concretas.

ל
Guisbarut Artzit está planificando a construção
do Beit Hamadrich
em Sao Paulo, sem usar dos fundos normais do movimen
to, tondo já
sido levantado algum fundo para isto.
Orientamos também as 011 chuiot Especiais do mos de Julho para que ajudass
em nas soluções
dos probtêmas financeiros dos snifim.
ל
Nao conseguimos acabar com as dívidas dos enifim
apesar de nossos esforços, mas temos cortoza
que se todas as ori
0530008 39 na última Voida
tivessem
maior rigidez, melhor poderiamos nos apresentar sido seguidas com
nesta Moatzá .
A Guisbarut Artzi, organizacionalmonte funcionou
exemplarmente. Tivemos um período perfcitamente
estável na primeira
metade do semestre, quando vivemos a base dos
takfsivim. Na outra
metade, quando começamos a depender das quotas
dos snifim, a situa980 tornou-se tremdendamente dificil. O
nosso esforço de acabar com
as dividas da Hanhagá foi insano pelo
dito acima. Na marcha que גוםmentavam nossos gastos nao corresp
no orçamento,

ondiam as entradas, mesmo o preovistfb
fato que nos obrigará a tomar medidas em

plano "tzena! que esta Moatzá deverá decidir e orienta relaçao a um xi
r, O prévisto
no orgamen
to nao corresponácu as saidas, pelo
fato do aumento
geral
que houve no custo da vida, Apezar de
tudo chegamos a pagar 70% das
dividas

que contavamos em 26.4.56, entretanto hoje estamos
novamente
com uma lista de dividas muito grande relativamente,
feitas principalmente por ocasião das atividades de julho
e para o funcionament:
normal da

Honhagk,.

Rtgida, entretanto, foi a G à. na cobrança de dividas
dos snifin, Conseguimos que entrassem aproxim
adamente vinte
e cinco mil crz, de dividas, mas sómente
Sao Paulo pagou quota,
À situação financeira dos snifim se bem que com
a
ajuda das Vaadot
quotas

Hanoab e dos Comites de Amigos tem melhora
do, o
aspecto organizacional ainda não consegu
iu chegar ao que deseljavamos,

A Moatzá deverá ingístir que os snifim forçosa
mente cumpram as 20soluções da -Éltima Veidá, encaminhando os enifim
o a Hanhagá para
uma total normalização financeira e Pagamen
to 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 São
Paulo e Pórto Alegre, que,

como já dissemos , constit

uiu num dos
mais eficazes e notáveis trabalhos
que temos recebdido para a normalizagao financeira do movimento,

7 - JORNAL DROR
ו

-

Apezar de o movimento ter tido uma exper
lativamente grande no setor de imprensa, iencia re
enfrenta-

mos neste periodo alguns problemas
totalmente novos,

decorrentes da
'¿ O jornal. A feitura de um jornal
tar
to sob o ponto de vista scenico
quanto sob o seu carater di
te des
uma revista nos

nova experiencia

colocaram perante un campo quase que
totalménte novo.
Sairam desde a Veida até esta Moatzá
tres cxemplares do jornal Dror
e para Rosh Hghaná está sendo preparado
o 42, Cada número novo do
jornal é uma experiencia valiosa
0 pode-se notar os defeitos e os
problemas surgidos Yao sendo resolvidos
de um número para outro e é
necessário acumular em Pouco tempo
a grando experiencia nesse setor
afim de dar tradição ao orgao do movim
ento tanto na sua apresentac”.
e conteudo como em relaçao aos leito
res do movimento e da rua judaica. O jornal peca ainda pela pouca
Gontribuiç
mento e -e necessário encontrar-mos algunas ao de chaverim do movia
formas de incjentivo Lago
chaverin dos snifim que intensifiquem
sua açao neste sentido, Cabe
aqui resaltar o fato de que um grande
número do chaverim_da Hachsha-

ra tem se esforçado bastante om trazer as
808, poesias, ctc, para o jornal. E! neces suas contibuições em attisário
snifim debates das shchavot de maapilim - nagsh so inciómtivar nos
imim sobre o jornal.
sua forma, conteudo .c, naturalemte a parti
cipaçao dos chaverin aumen+
tará gradativamente a medida em que esse orgao
vai penetrando profundamen

te nas camadas mais velhas da tnuág. E o
fundamenta
nal tem que manter uma constancia relativamente norma l € qho o jors
l sem a qual elo
perde grande parte do seu valor o a confi
ança que tanto os Chaverim

y LU»
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 o envio 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
אעאצאצת0 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

