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INTRODUÇÃO nO TeláKIO

Dr ssc agora o movi

3 cborturr do nosso

160 nos 8 amos rounidos om Ei Dorot» é

Para tros Sã j 1 o do abalho e do vidas

ros onde ו podorí¿mos tor

mosas Yi oz q sovoridado con quo

A dos 003808 que fora

םס eS que podemos roalizar, quo

 

  

     

 

monto cémuitos ponscro

4º inus arizi

 

sebomos sem dus |
legrado mais. É porem nocossí1

eriticemos'o

yoalizadas. E 6
208100 4 enorg

 

  

br םגס 6importância

transcondont=l para o movimonto ondo, o 0%1%0 y ב09 838 de-obtor

o Aquilo quoo cleonçar será o ב 01 0bota = só dos passos

novos mas tambom da consolidação dos que je demos. Na intoligência o vi-

gor deste Kinus deveromos encontrar os caminhos pira omplisr e melhorar

o nosso trabalho.

Pare e fronto

  
O ano inicia-se con ui grande marco 60 81180

ut. M reco, cremos de grande importância pars o movimento, esporamos Jue

tomb êm para Bror Chail. Construir um Kibutz Tnuatí não ó tarofa fácil o

sabíamos de sobejo o «us nos sesperava quando a abraçamos .

afors divorsos acompáânhantes parto com o Garin om Outu

bro a chevrat noar gue logramos al, continuará grande o VE

balho de chalutziut - inicia-se רססמ ra a ção o entrada em

hachshará do 72 Garin. Uma voz moi movimento prova de sua força

chalutziana c realizadora-

Cabo tanbém agora continusr cncontrendo cariinhos o 80-

luçõos para nossas oriontações bâsicas. O acerto 608 000180058

na última Moatzé permito hoje constatox sórios rosultados na hitrachavut

se bem quo estamos sômente no início.

Probloma contral ddevora ser a YOvã seso de tudo que se

chinuch. à Poguishá rocón roclizada devoré fornecer os olementos

básicos, paro tanto. Na solução 1 e corrote disto ¡resido com toda

a cortoza grando rte do cxito osto trabalho poderá tor. Chinuck

no movimento procisa alesnçar um 1 ais olevado, não 856 מם

mas fundementalmonto na prática, ondo, no die a dia o contato constante

0 o chanich, se decido do sucesso dosta missão. Movimonto educativo, O

inhos de vida são palavras de grando alcan-

ro sor ear í=las a fronto com todo o seu
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00080 viva, Ca

90 procisamos sol

perito.
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H

tribelhos últimos passe a um no

YO grupo nasrs ה mas antigo, 66082 0 exporionto

no trabalho e orient: ro de quea dúvidas esto gru-

po juntaments com os nrdrichim rocór tornados do Erotz o con a participa

ção de cada um quo se chama chaver, sstá om condições do roslizar ut tra

balho que leveare 0 ו 2 lugoros e conquistas grandes e MOVZS.

 

b respon

  

 

 

   
O esninho que estemos trilhondo não 6 senpro aee mais

s tarefas são múltiplas, o trabalho êxduo 0 dura a luta 8 םפמ-

não 6 2018 1501110860 0 caminho que so modo seu La 8 por

18 o pelas suas conquis הפ. E) no abertura do IV Kinus, todas as

os estao justificadas o O 0% ito dopondorá da militancia e porso-
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trapessado,

vamente trans

mente nas 3:

 

8,0
as e si, porom não

gelou
a
ose

tondo tido o   



POOR ORGINAL

A
תק, 8

qOSae הוכו

“RTE ESPECÍFICA:2

 

considerando parto ospoeífica ns machlakot
nhag” bom como as divorsas tarofas contrris po: / דר

3 o : oTosponsnvol. Em sous trnços globais, foi tu
divorsas tarofas סמ andamonto»  

1 quais 6 8 Han E
do oncaminhado, ostar  

  SGuN-ZKIR

1 - CENTRALIZAÇÃO ECOORDEN.ÇÃO

 

= Foi bastanto rogular c boa a coordenação o contralizngno da Hanha nosto 2no, sendo quo, no primoiro somostro, o bom fun-cionamonto da Mazkirut Po ilê, monstrou o acerto de sua oxistóncia o ra

 

za0 do sun ur nutonção no rosto do ano; após a II2 liontzá.
. . ב . EIsto tudo, o a possibilidsdo daA Poila rosolvor 0s problonas urgentos, pormitiu um númcro ronor do ounidos da Hanha

 

gê artzit, o que alom do trazor nonos intorrupçõosao traRO tembon dou um 68rétor saplo, de contoudo As rouwnioos plenarias havidas. Mantovo aHenhaga uma ropr sontação constante no Rio de Ja
no contneto gora muito ajudou

 

1 o nas rolações ox no st  Hanha8 brtzit
; princippa lmonto considorando-

| us comitôs, ddirotórios, otc,
tro o trabrlho nôsto sotor foi
corto projuizo, do outras taro-

0 sistoma, om
ontação constanto no Ri

das instituigdos o mosdo
quo durante o 1

que no 22 - ainda
oncarrogado desta rop
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No 2º Somostro a doediençao nosto sotor foi Honor.
| ב dosvantaguns, largamonto compensadas po-

pola ded
Ê

  
x: ção do chavor rosponssvol as dirotrizos fuSs fixadas pola ו 7  

 

   

  

 

  

   

    

Foi muito sa a corrospondoncia nosto a6 às contatos assim os 001008 80 mostrado por divorsas vozosto vantajosos. liantivono ntato com os snifin eainda quo lamon¿mos a náo rociprocidade do £ is= -s instâncias loesiso com a Machlokot Hanoar VokHoc \ E ) 1 O Ichud HeivutzotVohakibutzim ostivomos un ligação. ago gorais esto contato foi maisintonso no primoiro so stro, sondo E avol sua manutonção. O bom
9109500850 da socerotaris eduinist Hanhaga ajudou muito naaliza8880  808%08 08 pontose ב00%0 200600205 8puda tUZT bor: como da Int Socialista, -
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סרטהופ comia

la Moatan,

 

waontoudos 28 lados,
וגס

blomas, corno lo so via

 

cadopor falta
pondoncia pudon

mantido com nos 2
coral a 0%
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. Esporanmos
sogundo informos, oncontran=, 1 E

gofal co ntribuira, om muito, pera

doe 1

 

brovo programes cdugativos, quo,
do zac! 0 80

“trabalho uno no movimento unifica-
  

 

NETZIGUT E INUOI SUL ambRICANAS

constanto contacto com a Notzigut, OסמEstiv quosס-

fis intonsamonto ainda na' ópoca do Sominario Sul-smoricano roalizado

no Rio cm Novonbro do .1954

9 Foi iniciada u
carator informativo, dostinada

os dois primeiros numoros, quo f
Para Agosto, 0

3 E 3 4 2do uma Poguisha Sul umcricaná, o
do no tama RELAÇÕES MXTERJAS.

a Rocobomos diversos podidos, principalmonte do nossa8

ו om palsos monores, para onvio constante do matorial odúcativo, i-
100128100, 0%0. 18 360148 do nossas possibilidades o fizemos.

a nova publicação - IZROR 182101 - 0
tmuot na hnórica do Sul. Já rocobomos

toembón, onvisados aes snifim.

tá proposta la Notzigut a roalização
-

Busnos 21208. O problema ostá oxplana

 

 

 

 

a, tondo este vrosrossivamonto participado cada

voz mais , do forma mais vivanos prob lonas cto fa Tnua. Nosso con

tato contral dirigiu-se a assuntos de alia; chelutziut, aliat noar, di=

vorsas familias que quorom ir a Bror Chail. Do resto tentou a 78808 10-

var os problemas do movimento ao meshok, b como vico-vorsa. Tom sido

oditado rogularaento o Depin Latnuá, quo ó muito bom recebida, aposar

do ainda não suficion ה divulgado na Truá. Faltou uma discussão mu

ito maior sóbro divorsos outros problomas importantos em quo uma troca.

do idóias toria sido proveitosa: 021200,8 políticos, idcologi

a, ote... mas tondondo 8 aumontar com o tompo.

O 2 הוזזז>
20 > Fooi bem intenso nosso contato com 3 Vaadat Hatny

 

  

  

 

POaLEI ZION HITACHDUI - PIQUEIRAS - VAADAT HANOAR

4 - Nosso contato o trabalho conjunto com 0 Poaloi gd

on foi bastanto pogueno _Participamos en divorsas rounidos_do Comitó Con

tral o tambón local do São Paulo. Infolizmentoo partido não vivo com a

intonsidado dosojada, 0 tembóm muitas vozos, nao foi preocupação sua lo

var a nôs sous preblomas o os assuntos do ishuvo

O trabalho das Va1adot E jar diminuiu muito ultimamen

to, tondo sido bm om são Paulo antos da Loatzã. Paroco-nos, porón, quo

suas atividados rocomeçarão aí com mais int ensidados 2

Após o Ultimo Kinus o a Inetza organizamos rounidos

gorais com o Poaloi Tzion Hitachdut c'Pionoiras para darmos um rolato-

rio goral o do congrosso do movimentos Apenas cm Sáo Paulo tivomos óxi=

to com osta iniciativa.

Nosso contato e trabalho com

como antos, isto Sa roalnonto muito bon.

shot nacionais, om Dozonbro 0 Julho.

  

 

  

 

  

s Pionoiras continuou

or suas duas pegui

 

o - BRASIL -

rantivoros contato rogular com a Unificada, sondo tas

tanto bon (dontdo nossas oriontaç Tos) nossa posição na mosma. Princi

palmonto no Vaad Loran Haachsharot nosso traboiho foi muito grando. To=

nos contribuido positivamonto nas atividados ndo ocupamos seu 30020%8-

21880. 0 estatuto por mos colaborado foi aprovado ostando om plona oxocu

ã facilitou o ajudou na orienta ção o sclnção da naioria dos
   

  

 

ção, 0 quê nos
vroblamas »

20

Não julgamos convenionto ou visvol o trabalho no sons

Fido do formação dc uma rodoração Juvonil noste último ano do trabalnos

Nosso cortato com outros movimontos Foi principalionto atyevos do Vaga

Lomasan Hachshara, 0 com chaverin das Hanhagot para formaga> de posições  
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, A

unicas nas instancias quando surgiam problomas de intorosso Comun.
Quaso nao houvo contato com o Partido Socialista Bra-

siloiro a não sor antos da Moatzá unas a Hanhaga Artzit oricntou os

snifin para as oloiçõos. Ultimamonto acc ipanhamos aatravés do publicaço-
es o convorsas o não foliz התהו dísto partido. O assunto so-
rã tratado no toma RELAÇÕES EXTERNAS,

 

Funcionou com bastanto rogularidado nosto ano, on vix
tudo das muitas consultas popistolaros quo lho foram foitas. Houvo 3 rou

nidos, sondo 2 oxtraordinárias para solugzo do probloma do Kinus Chinu>

chi, uma om Fovoroiro, jutra em Ju Y antes desto Kinus»
+ rounião ordinária da tza, convocada para inícios

de Narço rovostiu-so do granio importância pelos divorsos problemas do
conteudo ai loventados o tratados. Polos0 agora constatados

podemos obsexvar o Gxito 2081 68

   
   

 

5 - LuDRICHINDOiucHow
  EuEm Janciro פו 7 chayorin vimonto, pertencon

tos a divorsos snifin, Recovora ntoriomonto proparo |

tenio meln:r quo os dos cursos antorioros, o o contato mantido com q
los tom sido satisf ל

Tambem ha a notar com agrado a volta de 8 chaverim do
curso passado. Lamontavolnonto, por co o rolaxamonte tócnico das ins
táncigs rosponsavois - Unificada lachon em Jorusalon, 0 cha
ver lário Wizombcrg do Bolo Horizonte ainda om Erotz por falta do

passagon. h gannacá árteit tom foito todos cs osfôrços possivois para

solucionar rapidamonto a situagaos Os 8 chaverin quo voltaran sao:

SãO PaULO Elisa Stsskind
zício Cimbalista

689021011

 

   

t
u 9 É

ב D
r
.

  

  

  

RIO Suzana Sendor
Horman Wokslor

PÔRTO aLEGRE Rosa Stroiwas

- aum Mumia

CURITIBA aintroib  
  

  

  

fins do Abril p os outras

lonas toenicos. Os chave
a —

rcuniao com a Hanhaga
,

0 n monto prosonto

odo do ausencia. Os chaverim cs

tondo havido rapida o complo

Cinco dostos chaverim Eai

3 om fins do Maio, atraso ost
vim (cada grupo) tiveram sedos a
brtzit ondo lhes foi unו

o un relato do gue suecdou durante O or

tao trabaalhando om sous rospoctivos snifin,

ta intogração nos mosmos.

 

  

Alea ו
importáncia da ultima

topicos rospoctivos,
cão da Tnuá foi on-

Sondo uma ROdo
 

Moatzá, 0, como as domais foram tratodas' ou

fp dlganos a ôósto, tambem, um om soperado, À logaliz

corrade no Rio do Janoiro (participando 8 50% das despozas

ו esta oncaninhada om divorsos mn," devondo impro-

torivolmonte sor torminada no mais brovc ospsço do topos
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1 - Interna:

 

 

 

  

   
  

Raramnonto tevo o movimento una tão ampla oquipo de sh! y

nos snifin como no docorror o. Roalmonto, afora poquonas excoçoos
1 38 os snifim rocobererm shlichuiot longas e de mais de un chavor:
gis uma voz constatamos as vantagens do uma boa shlichut permanocor 102

go tempo num determinado snif, inclusivo por mais do un poriodE: 6

a de shlichim quo ostiveram ox elho nos snifim foi de 16 cha:+ שור
ייג

i ortância da a

 

 

    

  

donde se pode rapidamente con xr a diferença ונס

chut atualmento; o de um to atras ondo a mosma dificilmento chegava
y É e 2 : . Las et

a metade disto. » shlichut roalizada apos a Moatza foi a seguinto:
e , ? 2

(o quadro completo anterior á Nontza esta no relatório aprosentado en
tao. :

- 4 = LA
S. PAULO Joao Drucker ão 3/3 ato Kinus -

Henrique Sazan a מ 0 Y A 2

prosolitisun

Lbrao Boidor 9 Hi “ "  - sheliach intorno

2480120468 יח Si ח - Hanhagá artzit
prosolitismo

Nachnan Falbol 7 /5 0 ii Prosolitismo
ד=//ב -

Ervin Sermol " 3/3 " 30/40 1/7 à 18/7 - Hanhaga

tondo havido muda:
o Kinus (inicial:  0/4 om vez de  

David Fainguclornt - de 6/3 ató 13/7 - Hainhagá brtzit o

Proselitismo

Judith Grunnonvald - " 10/5 " Kinus - Prosolitismo

Oscar Zimorman = 6 " ”

 

2 . ₪ דד +: e

Edith Fricsel = 6 7 - shlicha

, - - £

£ mudanga om rolagío e Moatza foi a
vor David Fainguelornt (o plano inic

  a maior duração
jal ora só ato 15/6).

o

₪
E
u

 

O chavor 1086 2080 dovoria fazer shlichut no Rio, nao | -ndo == ama

517 ofotuada, om virtudo da saida para shiichut dos che," qagil

quo o Clarisso Yampolski. Isto foz tambom com quo a shlichut do ch==5
fe

US
1to submotido a Muatza.

 

David forse ampliada. Isto foi cpis

 

  
o chavor Roisuai.e4 6 ghlichut

hz 2% Pa.

ào 18/3 ato Kinus

 

HÁECIFE -
” ” " "Pa. ד 1

Cocilia Korsh

CURITIBA -

10/3 8%6 KinusP
a
o

isa si
Mauricio Ne Nhuch  
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Poy improvistos fazor shlichut nósto snif a chavo-אגס8
ye dosis;gnada pola loatzãs

BELO HORIZONTE

a8960407884 > do 10/53 ato 4/4

410140 gtuinborg " 3/4 ató Kinus

Chana Stoinborg " 3/4 atô Kinus

=: ₪88 foi planificada aponas shlichut do chavor Isaac,
ficando tarofa da Hanhaga hrtzit an continuagao.

apesar do toda osta cxtonse shlichut não foi possívol onvi-
ar alguón para shlichut continontal, pois os chavorim quo roonchian os
roquisitos nocossários para o trabalho dosto tipo, oram indisponsávois
om sous sotorose

  

, -SE O quo O fundemontal rosseltar nosto capítulo 6 a divisão o
dosignação de tarofas gerais rosolvidas pola lioatza ara a shlichut nos

t
sniíim raioros. Isto foi acompanhado por uma pos
para cada tarofa, roalizada pola ¡lannegá ¿rt לבל
disponsávol עפעב 0 8168880 600 7

: Esta forma do orientar o trabalho lomenstrou grando oficiôn
cias Enquanto antigemontos o dia a dia, 0 8 concentração en todos ¿ro-
blomas que surgiam dosviavam por vozos a atonção das dirotrizos contra-
is, a procisão 0 8 orientação atual faz cor am: > 191
roalmonto nostas.

issim, como foi visto na parto geral, isto constitui conqguis
ta do muito grando valor o que foi docisiva nos rosultados conseguidos».
Em Futuras ;tividados, vo capítulo de shlichut _ostudaronos a Eos

e necossilado la continuação dosta ori ucaçi

rior divisao do topo

esoluçao da Hoatzã in

 
  
108690 se concontro

,

   

 

  

98 - 8 visão do tompo ofotuada pola Hanha ¿rtzit duranto cerca de

2 meses o chavor Sazan A, concontrado quasa qu: oxeclusivoamontoe em pro-

selitismo o hai cha» eS

0 + “lho ¿do chavor Choinfold foi proporcional, tondo so
dodicado mais A lanhagá uxtzite

2 - Extorior

  

 

Nôste ano temos a notar a passagom de shlichut dos chavorim
Leo ar a . . .

de Bror Chail, Jose e Eugonia Etrog para Mordochai o Chama Chaitchik, 0

chavor Etrog oncorrou sua shlichut na ópoca da Koatza apos 20 mesos do
trabalho» Os cheavorim Chaitchik chogaram

a Moatza (lamentavelmonto assim náo pudoram da mesmas

O chavor Etrog ¿ormanocou ,5 dias no Brasil com 0543
Os dois ostáo em trabalho na Hachshará, bem como om constanto contato
com a Hanhagã nrtzit, participando em todos os trabalhos desta.

_Tambón Gena aqui o chavor Abrão Baumvol onviado ospocial do
Bror Chail para a formaca0 do uma Chovrat Noar. O relatório sobro tal
osta num nto ixto. «lóm do sou trabalho mosto sotor o chavor' llosca
tambóm ajudou o participou nas atividades dos snilim cuco ve Lluve.

O chavor participou principalmonto om, 26ע%0 210820 0 310 0
Janoiro, 8000 quo no Rio trabalhou ccroa do um mós quaso, como sholiach
integral,

   xço pouto apos

 

  

- . 4 Je - E
Não foi possivol aumontar esta participação por divorsos pro

blonas, principalmente o financeiro quo tom dificultado as atividados

do chavor. Uma proposta o nodido nosso à Machlokot Hanoar Vohoghalutz «

foi inoxplicavolrjento rocusado, apogar do tormos uma quota do a 4 side
lichim de Vachlaká para o Brasil o s0 Mayor un. ¿lias, ató agora nossos
trâuitos do shlichut para A Inuá ainda na10 Prog0 Sabonos que do»  
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ve vir para o יש o chaverNopgannas Noustad do Ein Guov o julgamos
QueDor ópoca do Kin o A já estaria aqui. Lamentamos náo só que

tal” so do, mas ta E n fato 0 018002 provavolmente não estará ontre

nós antes de Novombro-Dozeinbro. Fomos informados da ovontual vinda do

uma shlicha, . Bstá. Hanhagá om constante contato com'as ius

táncias א om Eretz e fazondo prossão sobro as mosmas. Dovo

sor lombrado quo factualmonto a responsabilidade 0820 ao Ichud Hakvutzot

Vahokibutzim que dove fazor a designação dos shlichim A Machlaka de Soen

nut. ,

  
  

  

  

 

:eזה e 3%
o tom a minima 28280 סוג 109111108%178.

 

111 - CHINUCH

Hashinuch no somostre quo vai daloa

9 poriôncia do poríodo antorior (hg0
זבח instituida corro organismo centraliza

dor q orientador dos cl acionados com o trabalho educativos

¿ssuniu a à Ja na di Poguishá em Fevereiro, uma 86-

rio do compronissos dos quais sómento uma parte foi jossivol realizar,

pois as fôrças con que contavamos oram desproporcionais à quantidado do

tarofas propostas. nerosconto-so o fato do quo a Nachalaka foi um orga

nismo deslizado da vida diária dos snifim (à asde São 9%cujo

contato natural foi intonso), Os snifim, con oxcoçõos raras, não manda-

rolatórios, nor: siquor' prooncheram minimalmento Sine dos vo ל

foitos pola uachlaká, Esta coondigao do isolamonto torna impossivcl o e-

companhenmonto o ao nmosmo tomoo e satisfação das necossidados do cada

snif nosto sotor.

5 Funcionou a

%28 80 Kinus, tondo com
54 - Março 55), quando

   

 

    

  

  

|Dofinitivos

Dovoriam torminar noste somostro os programas de tódas as

shichavot, mas o foram aponas do tzofim o sololim. Inpodimontos técnicos

3000112828 o minoografar os julho, dos programas destas duas shicha-

vot mencionaidas. No ontanto, conplota-lo-omos om alguns dias do trabalho

om hgôsto. Par? axquivar as 'sichot estão sondo confeccionados cadernosa

não forem torminados por falta do cr
sua olaboração. Tomos voron, já notado

o“ osporamos com um trabalho mais in
ב0 0

   

  

  

Os programes doBoni
vorim quo pudosssm conc

dos progr 8 doste shi

tonso torminé-=1os no J£
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e U
n
d o

lagshimim - confoe ção dificílima do ta

is programas da qual ostava ica ida divorsos chavoPim, al núnoro Eu
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Vi - RELATÓRIO DO SETOR alla? HaNOaR

, , à :Per = 5 א 2 +3 a % 53 3Poriodo - Da 22 Moaiza 80 45 Kinus Axtzi (março à julho do 1955)
HISTÓRICO -

O moshok Bror Chail do-movimonto brasiloiro, rosolvou onvi-
ar um chavor numa shlichut para o Brasil afim do orgrnizar o dolinoar
as basos do movimento aliat henonr.

A Visayva tal salichut alguns pontos fundamontai
a - tovar ao ishuv a idoin de aliat hanoar.
b - fortificar o movimento do aliá.
c - constituir uma chovrat noar para Bror Chail.

   

  

 

> == 2
Nos ¿lanos do moshok nao havia ilusdos. Falava--so na alir 0

vinto jovons. liosmo assim, 2o chogar so Brasil as instancios sionictas
ou simplesmonte judaicas não acroditavam no sucesso dosta omprésay    

O Trabalho om si - após cs primoiros contatos com o movimento, quo

ram as acortadíssimas rosolugdos da 113 זז ,
são perquo no curto ospaço do tompo quo dispunhe

nocossita a o máximo» Trós foram as formas de trabalh

1 - tra ו com o jovom Aa baso dos conhocimontos o das listas

quo. os snifim propararan.
2 - contato cóm as instancias sionistas o principalmente agrupamentos

fonininoso Rasa 7

propaganda atravos do radio, jornais, sichot o artzaot do esclaz

montos.

   
  

  

a
y ו

Trabalho direto com o jovom - Estavamos ao par do mais ou menos 50

quo poderiam sor nvontuais
nos conversas dirotas com os candidatos e con

mílias dostes. Jem na rosultados fora dos melhores, pois ha

considorar quo uma grande parto costava complotamonto afastado do

to q de Erotz Israci, quéndo não totalmonto do judaismo.

 

  

 

 

 

trabalho consistia

 

      

 

 

 

Contato cor: instâncias sionistas - osclarocimontos do trabalho quo se

E roalizava, podindo ajuda atravós do
instências do intoriior, nomos do possivois candidatos o propa
jornais intsrnos ou oxtornos.

 

*

cartas,as
ganda nos71

 

Propaganda -

o dosonvolvida om Pórto 210020 )28810(.
desonvolvida om So Paulo fusão, jornal).
doscnvolvida no Rio (jornal).

circular à tôdas as instâncias judaicas,

e - om Curitiba o Bolo-Horizonto, éarta circular à todos
os 06008 -

& - manifosto do Bror Chail sobro aliat hanoer
o —- artigos na Vanguarda Juvonil.

Há quo acroscentar que colocamos como baso do nosso trabalho o contrto

direto com jovens, sem qes_domasiado tompo om conversos ou rouniõos
do instâncias sionistas gua Y ño conhocom a juvontudo.

o ו o
2
4

- todo o ponsamento do moshok cra de que _no ¡Antorior

do Estado o ondo o porigo do assimilação 6 grande
o nas 00885 340 crianças orfis, podoriamos encontrar uma boa base pera Q

nosso trabalho. Isto foi complotamento Eaepolos soguintos motivos
a - no intorior dos Estados a situação 0 0 ato calamitosa, pois não

* só os.Jjovons ostao longo do judaismo como sous próprios pais tam!

00. 2

b - nas casas de crianças orfas só oncontramos jovons ató 14 Agos, o que
não condizia com nossos planos do chovrá de 14-15 anos. alem disto,

istados do sionismo, ao: sair do suas casas, já possua

 

Loceis

 

   
  aostos jovans &

ecom planos do vide. futura no Galute

O módo do dosconhocido faz com que nom queiram oscutar do

Erotz Isracl. Assim; no-final das contas, o nosso trabalho so baso-
סוגם08 010806080 |
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cobou loixou

1, = Cr.y 10,000,00 K,H,E.D. - 0240

4. - מ-0 Gebo = Grip 9.495,90
Cr.y 20.000,00 00

 

 

 

 

n2 5-6 nº 7

anúncios inúncios

Porto Alosro - 1.530,00 ñio - 1.200,00

Cúritiba - 500,00 Porto alegre - 900,00
Cr6 1.650,00 Sao Paulo = 15705,00

cr.) 2.805,00

da xovista no momento 6 Cr. 19:495,50: do onדיה
tirando-se o q ha ra entrar (Cr. 4,635.00) rostanm: 14.860,50. As

cios coוporspectivas : inicinl, tanto
mo artiggos, 6 considerando- se que é una 9

90128diçaãoמה868800008 dedicada o quo
tas judaicas,
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1 -

E corpleto na conissao
inde nao continta boa.

>

Que soja feito un ostuaכ8
sobro a0 do Revisto o quel a

Kranot / ;
Constatadada a convonioncia o as Ada da intro-dução do Keren Kiienct na vida educativa da Tnús deve o nes-mo fato ser explorado ao naxino.Devunos entrar on contato conesta instituição e tragar un plano anual de trebalho o que evi-tará a inprov sação quo serpre ten havide quento toda.a ati-

vidade en prol de detor: inadea realização do Keren Kaio: 05, 6feita nos ultinos dias. Nosso trabalho é regido pelo ponsa-nonto do valor do conteudo desta instituição, e devemos fazer
neste setor tudo que nos fôr possivel, Consta tado o prestigio
politico externo que nos é dado por sermos o 12 novinento notrabalho do Keren Kaicnot, deveros ranter este posição,

2 Diversas outras to refas surgirão agora para esto Mach-
laka: 3 2h9 Congresso Sionista foi adisdo, sendo que grande
parte da venda de shekelir no ishuv 6 por fazer,

Por ter o periodo de Janciro à Julho muitas festas
nacionais, achanos que o Ton Bror-Chail deve ser entre Agósto
e Dezenbro, Deve=se achar a nelhor dote e Lleve-l> con conteu
do e brilho ao rovizento c ighuv. 2

O Chodesh Hetnua ben cono os dias de visites nog Ma-
chanot e lor Ha סמ Lemgn HakKeren Hnlolenet Je se tornaram tra
dicionais pero nós q pero o Ishuv, cg estã elaro que devemos
mante-108»

 

Calenderio de drapadho atm
h experiencia ti nstrrdo a necessidade de se estu

dar algumas nodificaçõecs no funcionamento do movimento, dando-
lhe nais continujdade e eficiencia. ¿ssin prop0e=se que o Kinus
oriente 8 Hanhag? úrtalt no sentido de preparer para o proximo
ongresso do Movinonto propostes 600016088 visando e modifica-
ão do calendario do oi dos periodos de shliehut,da
ixoção de periocos de trabalhos intcgreis, que so estendam de

Margo Aa Dezembro, periodos de Maskirut, cte.Este plano todo
dove ser orientado pclo pensercnto de mentor so mexino a con=
tinuidade do trabrlho de Tnáa como un todo « en especial a
vida educativa dos snifin, ¿lguns pontos poder ja ser estude-
dos pela comissfo sendo que sua execoução fica postergada para
depois de Dezembro. Este estudo prinmnrio servirá de base payo
os planos definitivos o tamber gua existencia permitira nos
snifim e Hanhagã terem cr: conta alguns problenas nas planifi-
cações quefigoron, Aseir fica pare ser estudada pela comissao
a orientação des E

a) Aumento do periodo de shlichut (ao menos nos snifin
grandes) ou sus rclhor racionclizoçõoe

b) Reslização dos Kinussim e ptividades centroes no,

verão, ficando o pe reservado vide de cada snif ca
realização da Moatzê ; ;

“e) Melhor divs são do periodo de trabalho das naski-

ruiot dando-lhes naior continuidade

d) Diversos outros problc
chalutziana, do Chodesh He tnão,
en Chinuch),
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(alguns talvez ja vistos

 

Propóc=sc que 9 Kinus oriente ה Henhrg? Artait pera₪
1 - תדוה << oxinas a ה

2 Segunda Veidá do Movimento para 08 proxin: ae tividades de

verão, epoes legal dc sue concnoraçção: (3 anos)

  



POOR ORGINAL

ELEIÇÕES E DESIGNAÇÕES
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de trabalho rs seguints
eleger o dosi
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r pera o próximo eno
las, orenismos c chavorim responstvois:
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Voitonut 1 As Outras dosignsçõos roforontes
isto quo oventuclmunto surgiram apos a Poguisha

III do Chinueh

b = guardo Juvenil

rut1%

y +
designaçõos que pro
oos dosto Kinus.
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