
 

TEMA: FUTURAS ATIVIDADES

A pequena experiência que conseguimos acumular nestes
meses post-Veidá sobre- nossas atuais orientações e condições de
trabalho devem nos dar o panorama sábre o cual assentaremos as 8-

tividades do períodos Moatzá-K inus.
Na parte de reletórios, expusemos os bons resultados

nas atuais orientações de concentreção interna e síntese de chi-

nuch e proselitismo e devemos seguir dentro delas. É evidente que
as conguistas já existentes permitem ambições mais largas e deve-
remos nos preocupar com a ampliação de nosso movimento em tôdas

as suas shchavot. Existem boas possibilidades neste sentido em pra
ticomente todos os snifim, principalmente em S, Peulo, Rio de Ja»
neiro, onde o trabalho em bairros demonstrou as possibilidades de
exito o *

Há a rever alguns problemas sérios de livisão de traba
“lho, organização de militância nos shitufim no sentido de que as
equives diripenciais de snifim, hoje ecuípes omples possam obter
melhores resultados.

, Os esforços no sentido da valorização do trabalho edu
cativo nos-termos em cue o formulamos ne Veidá devem ser agora ain
da mais intensificados atribuindo-se à Machlaka de Chimuch uma
constituição mois empla e um Subito mois vesto capaz de abarcer a

vida educative do movimento, 0210256418, centralizá-la e zelar por
su2 evolução e pela consolidação das concuistas obtidas,

ATIVIDADES CENTR:IS - deverá a Pegulishá de chihuch formular pro-

posta pare as atividedes 06202018 660
Nesta 80098150 807626 realizar-se o VI Kinus Artzi, propondo=se
que a Moatzá indinue propostas à Hanhegá, sobre o local de sua re
alizecdo, considerando o rodízio resolvido 6184

MACHON - deverá o movimento constituir este ano um grupo de ma-
chon, estudando e Moetzá,.à luz das novas experiências

8800121888 com os dois grupos atualmente em trabalho, os crité-
rios de seleção dos chaverim, Propõe-se que a data de constitui
ção definitiva do grupo nacional ne Hanhsgé seja feita por oca-
sião ds peguishá de chalutziute.

RELAÇÕES EXTERNAS- dedo que prosa forme normal o trabalho
de relegoes externas propomos neste campo, concentrar a. atenção
de: chaverim em torno lãe dois pontos: Netzigut e Veidá da Mifla-
gês Sbbre a Netzigut propomos a retificação das resoluções con-
juntas tomades pela Hanhsgéá com o chaver Bitman, deixando aber-
to à Fanhagá o estudo das possibilidedes do envio de um substi-
tuto para o chaver Kutner, à base de informações que tivemos
sobre o trate lho naquele país e as possibilidades do movimen to.

A Veidá da-Miflagá é intenção dos chaverim convocá-
la e organizá-la em mareos amplos para o mês de Setembro, Propo

mos a nossa participação de forme mais ampla possível, essum in
ão o movimento as posições increntes às nossas concepções e aná
líseso Deveriamos aproveitar a fase de reorgonização pela qual
passa o partido afim de renovar-as exigências de um contacto
mois Íntimo e uma guishá mois correta em relação a nós, Deves
remos exigir a nossa participação como uma das alas de Mifla=
ga, com representeção emtâdas es comissões e na orgenização dos
temos, bem como na comissão permonente,

EDITORA - iniciou a Hanhagá os primeiros passos no sentido-d e
organizar uma editora do movimento. Estes primeiros passos moge
trom-se muito favoréveis, conseguindo-se efetuar a indicação
do primeiro livro, obter todas as autorizações necessárias e ser
prometido uma soma razoével para o financiamento inicial, É este
-um trebalho de grande monta e de profunda repercussão, 
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x São suas grandes טי ntagens a repercussac do movimen
to no ishuv, o material rue estamos public-ndo e seu meio de pe
netração na juventude e as vantagens provindas da venda do 11--
Vro. Suas desvantagens, é o tempo rue teremos de concentrar e
dedicar a este problema, sendo porém nossa opinião, que existem,
hoje, circunstências amplemente favoráveis para um lançemento
destes e nue, naturalmente, uma vez criado fará parte des ativi
dades normais do movimento e suas necessidades, Cremos que para
este empreendimento deverá ser pedida a colaboração da miflagá,

ao este trabalho deve fazer parte de seus vlanos de ativi-
ades»

, As bases gerais da proposte da Hanhagá são as seguin
es:

1 - a editora terá um Ovoaasד designedo pelos congressos do
movimento.
2 - Deverá ter vida legel, funcionando com alvará e escritório,
Procurar-se-á a particinação de capitais cujos interesses serao

assegurados, Se um dia resolvermos extinguí-la,
Poder-se-á estudar os possibilidades da Editora ser

estebelecida sob bases de sociedade comercial, sempre garanti-
dos os, direitos do movimento de efetuar a escclha de livros e
marcar datas de seu aparecimento, independente de interferênei-
as outras.
5 - À Editora tem vida financeira própria, controladas pela Guis
barut Artzit pelos congressos. Seus dinheiros serão invertidos.
na publierção de novos livros, obtendo c movimento percentegens
normais de venda dos livros. À Editore teré fundos próprios, não
podendo em hivótese clguma, prejudicar a vida finenceira 60 אס-
vimento, sues campanhas, etc.
4 = _Propoe- se pera seu nome Editora DROR Ltda. Sues publicagdes
seráo retirados dé livros israelís cue tratem de problemas poli
51099, económicos e sociais, de problemes e de vivencies artzi=
israelí, A seleção de livros será aprovada pela Hanhagá Artzit
e pelos congressos do movimento. A Fanhagá desienará uma comis-
são cue trabalhará ao lado do encarregado. s
KRANOT ,

Deverá esta Moatzá procurar encontrar soluções para
e venda de árvores de laar al Shem Berl Katzenelson, constetatem
do-se os poucos resultados obtidos. .

JCRNAL - além de uma discussão geral sobre o conteudo, deverão
os chaverim procurar encontrar as formas prétices de cobertura
financeira do ¡jornal e de sua divulgação, sobre os quais não
conseguimos chegar a um bom resultados,

TZCFIUT .- regulamentação dns tiulim e haflagot, Regulamentou a
Fanhagá e organização de tiulim e haflagot tendo em vis

ta a necessidade das medidas de preveução a serem tomades nestas
atividades, Algumas dificuldades práticas surgiram nos snifi m,
propondo-se we a regulamentação seja revista pela Moatzás,

Composiçãe de mazkirut -.o assunto foi passado da Veidá era a
“Moatzá, A Hanhagá não traz proposta de

modificações na composição de Mazkirut.

FINANÇAS - algumas revisões fizeram-se necessérias no trabalho
financeiro, contenendo os seguintes fetores:

1 - os snifim nêo_regulerizaram o sua vida financeira,
2 - o movimento não regularizou as suas entrades internas,
Z - há um eumento gerel do custo de vida, desproporcional ao au
mento de taksivim rue a Guisharut Artzit recebe,

Também propomos rue se org*nize nesta Moatzá um orça
mento de caixas B. para os snifim, estudando-se as entradas e as

saidas, inclusive cuota para a hanhagá, devendo os snifim traba-
lharem rigidamente dentro deste” nrçamentos,

) 



A “ocaizá deverá elaborar um plano de gm
8 617188888 capaz de produzir entradas para os snifim, tais como avenda do Iuach, do livro de Bror Chail, do lívro da Editora, e-uma
erande messibá externa e ser realizada pelos snífimo de

Dever-se-á, definitivamente procurar uma soluçãoPara as caixas A., através de sua cobertura pelos Amigos do Ichud
₪ a cobrança de mensalidades dos chaverim,

No sentido de Guisbarut Artzit deverá ser estudado
um plano, de redução geral de gastos, devido a problemas acima fri
zadosa Esta restrição compreende econcmis no gasto de viagens, no
pagamentos de chaverim que trabalham na Hanhagá; etco Propoe-se o
retorno À antiga regulamentação do Keren Hashlichim é do Keren Le-

r a

tarefa complexa serê a organização do
plano nacionrl de shlichut e divisão de trabalho,

do emvista es atividades e empreendimentos aos.queis estamos
no” qprcando» No Rio e >m S, Paulo, são necessárias grandes ee=*-euro. lg; forçes pare a tarefa de Pa 3 ampliação
Ago nu 45 Porto Alegre deverá receber uwá sniichut afíim Qe
tor contint o. trabalho ai iniciado. Curitiba e Recife deveraorecober shlichuiW em cujos ombros estará o wo das orienta ços & lengo prazo מ “s snifim, Belo Horizonte deverá receber um6 paz de satisfezer as suas necessidades

1 concentraçao nos problemas de
ampliação do irin e formação do 8º e o plenário de
o trebalho de al era n 7º Garin; nas machlekot da

Jornal, a Editors a פס 01
Finslmente a prepareção de seminários a cue estamos

à manutenção de ume chevrá forte em Ein Doroto

HI GA LU 2 la a dA

? - entre nossos preocupações centrais está a
iossas linhas dirigenci sua aprofundização

» Às atividades centrais que realizaremos deve-
serem marcos importantes my tidos

Propomos a realização, em novembro deste ano, de
nacional restrito de dirigentes, compreendendo chave8 e de primeira linha dos snifim, Este seminário “se-

dcojogico-tnuati, com duração de 8/10 dias, devendo realizarci nombro, em lug A ser resolvido pela Esnhagá Artzit,os-5 as condigoes que favorecem a sua 2081128080. 2 108526 86-
rover o esquema geral do seminário, a forma de sua preparaO, a qual deverá cuidadosamente ser seguida, tendo em vista quese vise um estudo de profundidade e de conteudo, fugindo-se da improvisação e da superficialidade, 0

Para o verão devem ser convocadas as seguintes 8-tividades:
Machané Central de Bonim
Machar” Central de Maapilim
Seminário Nacional de Chinuch
II Kinus Chinuchi
Vi Kinus Artzi
Deve ainda figurer dentro de nossos planos o

de chaverim para o seminário ne Argentina. 



0 preparo dos chaverim para sichot, artznot, sominários, ete -= tudo

forma seria - comocaria imediatamnento. 0
ec) Iomei- alia: ל em todas

cidados onde pudormos - onde tomos
ondo não temos snifim, O prograaa

preparado cóm todo o cuidado ovitando como sompro os bombasticismos O

provisações. ,

d) Aliá do um garim grando:- Faria alia,
do uma só vez, um garin que partindo 9

um so pBrUpo, sorá o maior quantitaitiva-

monte não sô do que outros movimontos até agora tiveram, mas mosmo
Soria constituido além do grupo de abril e outubro , dogrupo de aliar 4

noar e eventualmento ainda alguns pais que tambom farao alia o y gol vol-
mente tambem alguns retardatarios.

0) es Polítiva: Obvio de todo -

acima

£) Caria - tnuati- Hachshara Contro do
vimento: Fora de duvida todo o exp

, 2 1120000900 um garin tnuati
e fora de duvida poder: tor » Haehshava um papel de rolevancia como contro

cnio do movimento.

B) Em Ein Dorot:
toa o mov

vendermos Ein Dorot e compra

novo meshek melhor. O objetivo seria desenvolver convinientemente
mitos e com a diferença de dinheiro hragar grandes modificações que vi
é verdade cor: limitagoos grandes criar condiçoes profissionais melhoros
Haveria também possibilidades de uma apresentação externa muito melhor
só para o ishuv mas mesmo para o movimento teria grande valor. Trat

( como todo o mais que esta sendo proposto) de um problema a ser cuidados

mente estudado, nas de qualquer forma 6 preciso desdo já salient:

mos algumas condições que possibilitam um plano desta natureza:- O
e Chana que daqui a alguns dias estarão aqui, uma orientador agrico
nes que ja esta trabalhando conosco, o o que 8 impresendivel um garin
titativa o qualitativamente fortes i

b) Remodelação completa

não efetugmos a com
shek novo faremos uma remodcla

tal,de nossa atual hachshará com os objetivos basicos expressos 80398

0BS.:- Seja no caso de venda ou seja remodelaadão, nas festividado
chut Chalútziana, prosromariamos um fostival mujto grendo à xoa
Hachsharã. € Profissionalizagao: O pu-odo podera ser usado -pars
tar uma melhor profissionalizaçao- 6) Para o Garin:- a) Cristal
para o garin Grupo.Apesar das diversas se!

saidas para trabalhosAa
etc, desde que haja um planejamento cuidadoso no periodo entranto
9 deverá possibilitar para a hachshara tempo 0 ocasiso para uma ex
zaçã10 ainda maior e mais complota do Garin. Alias isto $ uma|
quanon de toda proposta. ;

b) Ivrit: Doveré sor un periodo
nao por causa dos examos - mu:
fertil nosto terrono, Tox-

, 2 :
alem da grando vontado de chaverim para apronder “yrit, ainda Cahitei

Chana o um grupo de chaverira quo sabo razoavolmonto a Mingus Poda:
to setor Gar srantce

a 1 -e)0 0 26210006
e devera ser usndo para wr0 / y grama completo de aprofur

politica, ideologica geral,e tarbuti muito grande. 



e) Moshek-Vatik: De acórdo com O que ,8000-

mos um Garin deste natureza estara em -

. condições do 0%181עטג 608 0120208 ₪0-

shakim do pais para Hachshara.
f) Organizacionalmento: O garin procurará

organizar uma so voz a 0o 08 os

problomas onvolwidos e sorá tanb ora dos

necessário ofotuar a passagom do moshek om Abril, Isto sorá foito de

só vez no que 80 refore a aliá no quo so rofero a passagom de meshok

taguarda tomara naturalmente e a passara para O 72 G rin.

D) Para Brorec: ds חולבז resultará ul

sorio do condigoos positivas para o nos
. E

com a vinda do um garin grendoAvalia

ax oxata dolas poderá sormelhor foita por Bror Chail quo por nôs.

Os »xoblonas cnvolvidos são! 0

A) No movimento: a) Adiamonto do Alia: SO

citaros por ofcitos didaticos, pois os-

,tára claro quoo adinmonto não SO ¿Sou -

por falta do chavérim na Hachshara + Á conpensagao logo adianto sorá mais

do que suficionto. ,
B) ParaEiúDorot: a) moradias sorê solu -

cionado»

b) Vand Leman Hachaharot: Bavorá talvoz al

gumas dificuldados, poróm náo consoguen-

cias maioros pois apesar que não houyc-

nonhuma discussão oficial sôbro ptodo esto problema na época da aprovação

9 regulamentação, foi tido tambén em conta. No maxima ua ou outro chaver

com mais do 18 mosos de hachshara perderá o taksive

C) Para o garin: a) Tempo de Hachshará: E

oste provavelmente o maior probloma de

vez que alguns chaverim toráo ja tido

um longo tempo de hachshara. O problema sora solucionado pelo conjunto de

todo este plano o o que” 6 0 principal o garin ostá a tudo isto intespre Ol

militantemento disposto.b) época não a mais favoravol para Hachshara or 1

V.e posterior ingresso em BC. D) Para Bror-Chail: Nosso meshok 2026026 -

com todo este plano bastante no sentião

E E 0 material. Porem de qualquer forma, o is-

to é opiniao unanimo nossa «se lorio prazo também compensara.

0 OBS: 1( aprovação: Toda a proposta de adi:
“mento o todo plano acima enuicrado e

foi conjuntamente discutido _e aprova\60-

por unanimidade pela Hehártzit o adidos presontos om sua rouniao plonáris

do 28-29 do Dezembro. Foi discutido o aprovado pela KHED em8 Clelit

realizadaem 12 de Janeiro ( por 35 votos a favor uma abstenção e uma chave

ra ausente) Os detalhes,otc, foram aprovados'em 8880118 01811%ְ8

ontro a H.h. o o KHED no dia 19 de Foveroiro.

Isto significa pois quo a proposta do adiamento a todo este plano (parte

"ar dosto tema - 62 Garin) 6 proposta não só da H.Artzit como habitusl -

mente são as propostas do tomário mas sir proposta conjunta da HA a o KRED

ii) Outros problemas: Logo após a Assoifr

elaJit 086 122 de Janeiro escreveu a Ha-

naga Artzit longa carta a Vaadat Haatnuá

para troca dé 166188. 8 respostaço considoranduns serão oralmento dadps-
pelo relator.

Em sinteso pois as propostas concretas que trazomos para a moatzá agorn sho:

- aprovação do adiamento do Ália o dos planos aqui constantes oem sua for -

na básica ( Isto significa que os planos exatos; modificaçõos,acrecinos à

diminuigoos, ete soráo feitos a partir de Margo).

= Aprovação da data de alia 9 data do termino da Sehlichut Chalutziana.

— Aprovação de uma comissño de 7 mombros(3 da E.h. 5 do KHED o Chaitehik)-

com um merakoz à sor indicado pela Montã.

- Quo esta comissão inicio sou trabalho nos brimoiros dias do Março ¿ quo = 
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e 15 do
possa aprosentar os priioiros planos o trabalhos conerot 2 partir d

o 3 a de todos
Margo e que tem a responsabilidado e oxiontação tio

os planos a sexem exceutados.
- Manubonçao .. da eomigsio de chalutziut (3 monbros)para manter 9 excccutrr

todas as atribuigoos lhe conforind osno Kinus do Julho e no plonario do Chis -

lutziut, com excosáo daquolas a sorom entreguos para 8 conissão outra (do 7

menbros) ja citada. 2
- Que o KHED e HA deram towminadas todas 5 as 0008882188 5000

intorno o oxterno da alia desto Garin, ato mai Juuhio Isto -

significa a Hachshara aprovar quais os cha 1 4 em (3'do) Outu

bro o quais os chavorim quo ficam para a rotaguarde o a HA ratificar. Signi-

fica tambem tor ato osta data aprosontado no VLH pois isso podera possibili-

tar uma alia planojada o feita con o cuidado dovido o grando antocodoncin.

- Que ato ostadata realizen-so os cxemos finais do Ivrit a baso do qual as

aprovações serao foitas o que om ultimo casgsg se tornar nocossario outros-

examos ( para chavorim que em Junho ainda não tiveron sido arovados o soja

êlos foitos depois, numa ocasião a ser fixada ontro 1 e 15 de Agosto, para -

confirmação pois de sua alia de acordo con as exigoncias minimas OXDresses —

por nosso Kinus. » A 2

Dovemos para findar esto ponto assinalar que em nossa opiniao a Alia devo dar

=-so o nais tardar na data proposta (3 de OUtubro) não somente porque torxna-ro

muito incoúviniônte para o ga di ,para o movimento atrazar como a nda por

em que o garin choga neó o a mais favoravol do todas paraם62008
cem Meshek Vatik o quanto m2is tardo dopois do Outubro chogar=so0 a

pior pois pordor=$e -a o poriodo inicial do Hachshara que e ainda

razoavelmente boa.

Por outro lado 6 impossivel antocipar a data pois precisa=sc de algunes va

nas (2 0u 3 ) dopois do Kinus ondo a Hach: É ainda ostará concentrada ane

tos da Schlichut Chalutzisna, não só para fin inúmoras coisas mas al

para absorver uma sorio de chavorinm que deverão entrar en Agosto ( com sh

lonim ja aprovados ou a aprovar) o que serao uma parto a mais da rotaguarda,

permitindo desta manoixa que um numoxo maximo do chaverin faça alid om Ontub

bro.

2 - 79 02918: A) Formação31800 1 : motivos
do muda 0 Kinus

do Julh ir a En ou

tras p 1s 2 a se foz

4805

0ut ¿55

dez.55
Mar:.56
Ags.56

(g =grosso)

e
>

Seja como for o problema quo 1 ( a inus do Julho «
” . e

Porom podemos desde ja, pora y

uor outra finalidade do quo isto,
. 4 4 5 o

zor alguns consideranduns: - So, como com | mencionar no ultimo paxagr
. . ול

de "62 Garin" consoguir=so ofotive so no grupo de -uhaverió do óº
Garin que entran em agosto, son כ ao composição do7ºGarinenodorá
o Kinus com 5022008008 nvi 15 da ontrada do 72 garin so =
dar a partir do Dozombro ( a grande parte dí garin toria entao limoses de =

7

Hachshar2). 
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Vas para iseo 4 preciso que afora «lgins chavorin, (" provávolmonto uns iscis-

ou oito) que pormanoçam em E.Dorot som fazor alia em Outubro O grupo que E

ingresso em Agosto seja no minimo outro tanto para mentor a Hachshera ato 0

grosso do 72 gerin tor_ingro ssado ( om Dozombro) + Cromos quo isto so sorú -

possivol so a composição total do garin sofror ainda una poquena ampliação ,

pois ha a considerar quo uma parto dos ehaverim que o plenário de chalutzi-

ut proviu para entrarem au Agosto 55 torão possivelmento do ficar retido קש

xa trabalhar no movimentos.
Assim sendo se esta ampliação não for possivol tor-sajhádo mantor meno no
que se reforo a 72 Garin como havia-=so previsto e mantorão a haqchshar ה 0

taguarda. do 6ºGarin e uma vanguarda do 7º garin que ingrossará pois om outul

bro. Cremos quo a nova possibilidado aqui aventada traz inúmoras vantagons
pois: ?
= Da ao movimento muito mais torpos
= Pormito mais tompo ontro a forma ão o a entrada do 7º garin.

- Faz com quo pa Hachshara a chovrá quo ficar eE Agosto o Dozombro soja

uma o do un só garin.

- Pornito quo a retaguarda que faz aliá soja mais numorosa o que traz obvias

vantagons paro ola, movimonto, periodo da hachshara om moshok vatik, otcs

Do qualquor forma como ja dissemos cromos quo por ora esta mentza dovo so li

mita a confirmar sóbro 72 garin a rosolugájo do últino Kinus alom do 0ricz
םתג. no sontido de..trabalhar o orientar a sua conissão dé chalutziut ( ה 8

5mómbros) pare ostudo o trabalho dentro desto ponsamentos Kinus podora

torar o que for nocossario o possivol. ב

+manifostar sua aspiracao pela ovon-

tuálidado aqui levantada.

B) Destino: Não ropetimos aqui toda a problo

matica sobró o dostino do 72 6 dos futu=|

ros garinim. Esta amplamonto analizado 0

relatado nos tonarios passadoss
Cromog poror quo e indisponssavel 0 jnovinonto começar a Sgir no sontidoNo

formar o tornar uma docisão final já quo inúmozas coisas dovom sor83
nosto ou naquolo sentidos
Poristo a única proposta que cromos dove sor aprovada nosta Moatza 6 orien-

tando a H.Ã. no sontido da cue duranto o semostro colha todas informações -
propostas, otc nos dotalhospZuo en Julho passa o movimonto a base do uma rev.
«são do todos sous concoitos o ב sôbre Kibutz Inuati, c a base de
todos problonas oxistontes tomar sua Cncissão peranto problema de tal gravi-

dado

3 - 0020391 - NOAR: Esto assunto que dove morocer a mais complete atonção des

sa MoatZa sorã amplamento rclrtada por Mos-

ca, quo aqui yvoio, enviado de ב 0s-

pocialomhto para osto importantissimo trabalhos
No final, alem de muitas outras coisas dovorá a Moatzá decidir ו +3

do trabalho, opoca de plia, edado, numero, poríodo do concentratão, linito

48 acoitação|do candidatos, útco
Proforimos não por o tema por escrito para' pornitir a mais ampla discussão o
a mass ampla o cornpleta oxposição do Moscas 


