
Qualquer sobra em qualquer tópico desse Orçamento B; pode passar

para qualquer tópico do mês seguinte, sempre, é claro, com a devida aprovação»

Isto porém sômente pode ser feito, no momento em que tiver sido assinada e apro

vada por no mínimo, e Comissão Financeira o balanço do mês anteriore

Quaisquer planificações, medidas, ordens de pagamento a respeito

de problemas compreendidos no Orçamento By sômente pode ser feita a partir do

momento em que êle encontre-se em caixa, líquido e desembaregado. Não se admi-

te, portanto, quaisquer movimentaçõese

5) Reunião: propomos que se realise logo após a moatzá, uma reu=

nião entre a Guisborut Artzit e os atuais e provaveis futuros responsaveis fi-

nanceiros, para fixação de detalhes, explicações mais minuciosas por parte da

atual Guisbarut Artzit que após 14 meses adquiriu experiência nesse setor de tra

balho do movimentos

Estas propostas completam e não entrem em choque com o aprovado em

finanças no II? Kinus Artzit, e com o regulamento da Guisbarut Artzite

FUTURAS ATIVIDADES

Ralajor3 Markin Tuder

Considerando-se a necessidade imperiosa de serem seguidas a risca

as resoluções desta Moatzá, e considerando-se a distância que até agora existiu

entre as resoluções aprovadas e o que de fato foi realizado, devemos desta vez

adotar uma orientação mais sobriao 8 propostas apresentadas encontram-se per-

feitamente dentro dos limites de nossa capacidade de trabalho, se as resoluções

a serem aprovadas forem seguidas à riscas

A- MaskiruteSgan Maskirut

1- Administração: os snifim deverão formar secretarias administrativas pernanen

tes, para facilitar o funcionamento organizacional interno, e pernitir um

trabalho de expediente (contactos, correspondência, fichários, coordenação,

convocação, etc.) o mis normale

2- Fichários: a Hônhagá confeccionará modelos de £ichários, que até o dia 30 de

março deverão estar em míos dos snifima Propomos que se estabeleça o dia

30 de abril como data pare O recebimento, por parte da Hanhagá, da cópia

dos fichários preenchidoss

B - CHINUCH

le Programas definitivos: a forma de desenvolvimento dos programas definitivos

até agora utilizada demonstrou ser falhas Atribuira responsabilidade &

chuguim dê snifim, não só impede uma concentração no trabalho, como também

uma maior centralização por parte da Hanhogão Propõe-se que a Moatzá de-

signe 5 choverin encarregados, cada um de desenvolver o programa de cada u

m das shichavote Deverão ser fixadas datas longinquas, de forma a poderem

estes encarregados desenvolver um número grande delase Propõe-se que a da

ta de recebimento das primeiros sichot, por parte dos snifim, seja o dia 10

de maio, devendo a Hanhagá Artzit, tê-las em mãcs, o mais terdar, no dia 25

de abril

2» Programas provisórios: para suprir as necessidades de programas dos snifim

até o dia 10 de maio, propõe-se que os encarregados de chinuch dos snifim
£

realizem uma reunião, logo após a moatzá, em conjunto com o encarregado de

chinuch da Hanhagá, para o estude de esquemas de programes provisórios, que

deverão ser desenvolvidos pelos snifimo 
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3- Publicações: a atividade central da machalaká deverá ser a da confecção dos

programas definitivoss Entretanto, seria de utilidade para o movimento ag
laboração de publicações de chinuch que, sem sobrecarregar a machdaká, form

necessem material educativo-ideológico para os snifimo Propõe-se a confec-

ção de uma publicação sobre "Concepção de vida do movimento", á base do pro

grama desenvolvido na machané central de mapilim-maghshimin, e o término

da publicação de chinuch, em sua fase finel de elaboração. Caso a Moatzá
resolva afirmativamente, os snifim deverfío recebê-las até o dia 20 de abril

próximo.

Seninário de Chinuch: devido às deficiências educativas dos chuguim nos sni-

fim, cremos conveniente o desenvolvimento, em cada snif, de seminários de

chinuche Caso aceito, até o dia 30 de abril, deverá a Hanhagá propor um es

quema para o mesmos

Calendário de atividades: devido ao grande número de festividades neste 1º

semestre do ano, julgamos conveniente estabelecer as atividades mínimas que

os snifim deverão preparar e comemorare Propomos as seguintes: Dia do Tra
balhador - 1º de maio - atividade interna, grande, em comemoração ao dia do
trabalhador; Yom Bror Chail + 6 de maio - atividade interna, para todas as

shichavot; Iom Aliá v'Bror Chail - êntre os dias 18 e 23 de maio - festival

externo, em comemoração à aliá do 5º garin e comemoração de Iom Bror Chail

para o ishuto

Ivrit: o estudo de ivrit deve se tornar obrigatório para as shichvot maio-

res, Por resolugáo da moatzáo Deverá ser fixada uma data, porpomos 1º de
Abril, até a qual todos os chaverim destas shichavot se achem inscritos em

cutsos de ivrit, de qualquer natureza,

Uniforme: tem-se restentido o myuvimento educativamente da falta de uniformes

Outros movimentos adotaram uniforme semelhante ao nosso antigo, o que torna
inconveniente o seu usos Por outro lado, há snifim que empataram dinheiro
na sua confecção. A Moatzá deverá propor um tipo de uniforme, assim como a
forma de confecção e distribuição do mesmo, tomendo em consideração estes
dois fotose Apessr de nossos pedidos, não recebemos até agora orientação
da Hanhagá Elioná, sobre o uniforme mundial,

0 - ITONUT

Pinat Ichud: esta coluna do movimento no jornal "4 Imprensa Israelita" deve-
E E A

rá ser renovada nos inícios do mês de março, devendo aparecer uma vez por

semana, sendo o responsavel o maskir haitonut da Hanhagás :

Imprensa em geral: deveremos aproveitar as facilidades que nos são ofereci-
das pela quase totalidade das redações de jornais judaicos do Brasil, tanto
em idish como cm português, preenchendo-os com artigos, informações, e tudo
que considerarmos de utilidade ser publicado. O responsavel é o maskir ho:
tonut da Hanhagá»

Revista "Vanguarda Juvenil": de acordo com resoluções anteriores, aparecerá
nos próximos dias o primeiro número de nossa revista, "VANGUARDA JUVENIL"
Esta revista será o orgão por intermédio do qual o nosso movimento se apre-
sentará perante o ishuv, e principalyente perante a sua juventude. Ele se-
rá publicado uma vez em ceda dois mesese Os responsaveis por tudo o que se
relaciona com a revista, tanto á sua parte redacional como a administrativa,
serão cinco chaverim a serem nomeados por esta Moatzás 4 revista será man=
bida pelas seguintes fontes de entrada: a) anuncios comerciais e sociais;
b) assinantes permanentes;(anuais); c) venda avulsas Propomos sejan as se
guintes as quotas a serem preenchidas pelos snifim; para cada número:

snif Anuncios 6

São Paulo 02%0 400
Rio 30500,00 300
Porto Alegre 2.500,00 200
Curitiba 1.500,00 50
Belo Horizonte 500,00 50

Assinantes|

 

TOTAL Cro$12+000,00 1.000

Preço de assinatura anual: Cre$ 50,00; número avulso: Cre$ 5,00

Propomos que os smifin fiquem con 20% das quantias angariadas para anuncios

e assinantes e com 50% do total das vendas avulsas da revistas 
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15 dias após o recebimento de revista pelo snif, o mesmo devera enviar as

quantias correspondentes aos anuncios da mesmas
,

Assinantes: as quotas de assinantes deverão ser preenchidas: 50% até um

més após o recebimento do primeiro número da revista o mais 50% um nês 8-

pós o recebimento do segundo número.

Propomos que en cada snif haje um chaver responsavel por todos os assuntos

da revistas

4- Lahorim: propomos seja publicada dentro da revista "VANGUARDA JUVENIL", e

com responsavel a maskirut do snif Rios

D - KRANOT

1- Shekel: estamos às vésperas da realização do 24% Congresso Sionista, o 2%
após o estabelecimento do Estrdo de Israel. O Shekel, que representa a
"carteira de identidade" e o “kítulo eleitoral" de cada sionista, deverá

ser adquirido pelo maior número possivel de Judeus do Brasile É um impera
tivo de primeira ordem e é de importância máxima paro a posição política
do Poalei Sion Hitachdut, tanto no sionismo brasileiro como no mundial. 4
ação de venda de ה deverá ser realizada por todos os snifim entre
os dias 10 e 25 de março, de comum acordo com os snifim do Pohlei Sion Hi-
fachdute Deverá ser prestada a máxima atenção a parte tecnica da distri-
buição e do registro dos shekalim, afim de serem evitados erros do passado,

considerando-se principalmente que dade shekel perdido ou não registrado,
representa a impossibilidade de participação nas eleições de delegados pa-
ra o próximo Congresso Sionistas

2- Keren Kaiemet Leisrael: símbolo vivo da ligação do povo judeu com as terras
de Isrsel, deverá, assim como o foi no último periflo no movimento, ser um
instrunen to permanente de educação sionista nos snifim do movimento. Deve
rão ser seguidos à risca as instruções emanadas da Hanhagá,Artzit a see
respeito, principalmente no que se refere ás "Pinot haKeren Kaiemet",

cada snif, e as "Kufsot" de cada kvutzá, além de realizagdes que 6em-
preendidas de comum acordo entre a Hanhagá do movimento e o KeKeLe do Bra-
sil.

E__-  ATIVIDADES DE JULHO

1- IIIº Kinus Artzi: a Hanhagá Artzit, deverá convocar e preparar o III? Kinus
Artzi do movimento, para os últimos dias do mês de Julhos

2» Machané avodá: aproveitando a concentração de todos os snifim, por época do

Kinus, propõe-se que seja realizada uma Machané Avodá Central para as shi-
chavot de maapilim e maghshimim, um» semana antes da realização do Kinuss

3= Machmné de bonim: propõe-se que cada snif realiza em Julho, machanot locais3
para a shichvã de bonim, com a duração de uma semanas

4 Seminário: na mesma época, deverá se realizar seminários ideológicos nos sni
fim , com a duração média de 3 dias, centralizados pela Henhagá Artzit.

E - SHLICHUT

A experiéncia e resultados do trabalho de shlichut neste último perio-
do permite-nos e mesmo leva-nos a estebelecer dois princípios fundamentais da
distribuição e orientação da equipe de shlichut nacional. As conclusões 60 20
latório da Hanhagá Artzit, onde se constata as falhas quo aprosentou o trabalho
nos smifim São Paulo e Rio de Janeiro, leva-nos a propor a concentração das for
ças nacionais de trabalho nesses snifim, Isto justifica-se não sômenté em fun-
ção das falhas do trabalho no periodo passado, mas principalmente pelo carater
decisivo que este próximo apresenta para os mesmose A shlichut nestes snifin,
deverão se concentrar na resolugáo dos problemas básicos, isto é, nas orienta»
ções centrais estabelecidas pelo último congresso, principalmente no proselitis
mos Para evitar que tarefas, previstas ou imprevistas, da Hanhagá Artzit, pre-

judiquem a atividade dos shlichim com os quais 08 snifim contam _Para o trabalho

nas diretrizes centrais, propomos que um dos cheverin da Hanhagá em São Paulo e

um no Rio, apesar de chaverim do respectivo shituf, e apesar de seu trabalho de
ver se concentrar nas diretrizes centrais, não sejam considerados shlichim e te
nham em caso de necessidade, sua planificação de tempo e trabalho à crrgo da -
Hanhegá Artzite

6 — CAMPANHA PRÓ BROR CHAIL

De acordo com o relatório apresentado à Moatzá, doverá esta procurar as
formas para continuação e intensificação desta campanha no Brasil.

- - - - - 
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