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1
las quais 0 a Hanaga Artzit rosponsávol. Em sous trrços globais, foi tudo oncaminhndo, ostando divorsis tarofas om andamonto.

a Losstamos considorando parto ospocífica ns machlakot
A
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1 - CENTRALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

Foi bastanto rogular o boa a coordenação o contrali
£. nosto ano, sondo que, no primoiro somostro, o bom fun-
ג Po 118( domonstrou o acorto do sua oxistência o ralo do sua mutoanção no rosto do המס,8268ם 111

  
Isto tudo, o a possibilidrdo da Mazkirut Poilá roscor Os problouas urgontos, o ועב númoro renor do rouniõos da Hanhaga artzit, o ¿uo alom do trrzor monos intorrupçõosao trabalho; tamb ón doú un csrator »mplo, do contoudo airouniõos plonárias havidas, Mantovo AHenhaga una roprssontaigno constanto no Rio do J-noiro, quo muito ajudouro contacto goral o nas rolaçõos oxtornas nosto local.

   

  

 

O sistema, om nossa opiniso, do tor a Hanhaga Lrtzituna roprosontagao constanto no Rio o cipailmontoe pose quo tódas instituições 0 0 tóm ל diro tórios, ote,contrais. Nota-so quo duranto as soro abralho nosto sotor foimais intonsivo quo no 22 0 Rn do outras tary
fas do chavor oncar:

 

No 2º Somostro a ded nção o sotor foi monor.Houvo talvoz, 0AOSs desva . mento componsadas po-a : al s dirctrizos funda
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  2 - CORRESPONDÊNCIA E CON

corrospondóncia mantida n E
so mostrado por divorsas vozos

à contato com os, snifim ainda que lemon
Ilonticamonto com ».s instancias locnis

útz, com o Mapai o com o Ichud Halivutzot
ligação. Em tra¡gos gorais Osto contato foi mais

stro, sondo aconsolhávol sua amutonção. O bom
A to da secrotaria administrativa da Hanhagá ajudou muito 12

dastos o outros pontos. Densionalmonto rocébomos divorsas pu
cional Socialistas
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Esporamos rocobor om brovo programas oducntivos, ל,00 :וגצרציובonא42<:2:1

0cat dooncontram-so om vias do finalização, o cuja apliençao

ontribuira, on muito, para un trabalho uno no movimento unifica-
dos

NEIZIGUI E INUOZ SUL ausRICaNaS

N
e

 

. 2 0

nais intonsamonto ainda na opoca do Sominario Sul=moricano roalizado

no Rio em Novonbro do a

a Fo 1 UMa nova לש - 12202 122101 - 60
A or informativo, dostinada As tnuot na _hmórica ão Sul. Já rocobomos

os dois primoiros numoro 8, ףטס foram, ו onviados avs snifimo.
Para Agosto, ostá proposta pola Notzigut a roalização

do uma Poguishá Sul smoricana, em Bugnos Liresa O probloma ostá oxplana

do no toma RELAÇÕES LXTERSad.

as 2 360000208 diversos pedidos, principalmonto do nossas

ו paisosa para onvio constanto do matorial oducativo, i-

gico, otc. Na modida 80 nossas possibilidados o fizemos.

 

 

 

VadDa? HATNUÁ c - Foi bem intonso nosso contato com 2 Veadat latna

\ 8, 5000 8 participadoו cada

voz mais. , do forma mais vivanos problonas +-= fo Tnua, Nosso con

tato contral dirigiu-se a assuntos do ali lutaaro aliat noer, di-

vorsas familias quo querom ir a Bror Chai Do rosto tentou a Vaada lo-

var os problomes do movimento ao meshok, bom como vico-vorsa. Tem sido

editado rogularmonto o Depin Latnua, quo Ú muito bom rocobida, aposar

do ainda não suficiontomonto 3170188600 na Tnuê. Faltou uma discussão mu

ito maior sobra aivorsos outros problemas importantes cm que uma troca.

do iaóias torie sido provoitose: chinuch, problomas politicos, ideologi

a, ote...mas tondondo a aumontar com o tompos : 1

  

  

POsLEI ZION HITACHDUI - PIQUBIRAS - VAsDaT HANOAR

à - Nosso conteto à trabalho conjunto com o Poalci ee

on foi bastaanto POJUONO e Participamos om divorsas rounidos_do Comitó Con

tral o tambóm local do são Paulo. nfolizmonto o Partido não vivo con a

intonsidado desojada, O também muitas vozos, nao foi preocupação sua 0

var a nos sous oroei o os assuntos do ishuvo

O traba2lho das Veedot noar dininviu muito ultimamon

to, tando sido Soom sãoPaulo antos da lio atzão Parcce-nos; porór que
2

1 +

suastos rocomeçarê > aí a

upos o ultimo Xinus 0 8 rganizamos rounidos

gorais com o Poaloi Tzion Hitachdut o Pionoiras para damos un rolato-

rio goral o do congrosso do movimento. 2088 סב são Paulo tivemos Sxi=

to cor osta iniciativas

Nosso contato o trabalho com as Pionciras continuou

como antos;, isto 6, roalmonto muito bon. Participamos om suas duas pogui

shot nacionais, om Dezonbro o Julho.

  

  

    

o

0 = 224912 -

Mantivonos contato rogular com a Unificada, sondo bas

tanto bon (dontre do nossas oriontaç 305) nossa posição na גס 8118 > princi

palmonto no Vaad Loman Haachsharot ABRO trabslho foi muito grande. To=

positivamonto nas atividados nde ocupamos soua

s olaborado foi doה estando om plona 0xoo

680 e sola ção ca raioria מ

ros contribuido

riado. O estatuto por nó

o que nos facilitou o ajudou na orienta  

ção,
nroblamas

não julgamos convenionto סוג viávol o trabalho no sons

Fodoração Juvonil nosto último ano do trabalãoo

nads cod principalmonto atrevos do Vagd
sagot para formaçao do po8

tido do formação do uma

Noss'o contato equ outros 2

Lonaan Hechshara, 0 com chavorin das Ha 



    
  

  

 

   
   

    

   

   
   

  

  

 

    

 

    

 

     

 

     
    

  
  
     

  

   
   

: pag. 10

₪ A
Unicas nas instancias quando surgiam problomas do intorôsso comun
SAE ₪ Quaso não houvo contato com o Partido Socialista Bra-

siloixo a não sor antes da Moatza quando & Hanhagã Artzit orientou os

snifim para as oloig3os. Últimanonto aconpanhanos atravós do publicagó-
es o convorsas o nao foliz dosonvolvimonto dósto partido, O assunto so-
ra tratado no tona RELAÇÕES EXTERNAS,

4 - 04972 aRIZIT

Funcionou com bastanto rogularidado nosto ano, em vir
tudo das muitas consultas opistolares quo lhe foram foitas. Houvo 3 reu

nioos, sondo 2 extraordinárias para solução do probloma do Kinus Chinus

chi, uma om Fovoroiro, outra ex Julho, antos dosto Kinus»
4 rouniño ordinéria da lMoatza, convocada para inícios

do Março rovostiu-so do grando importância pelos divorsos problemas de

conteudo ai lovantados 0 tratados. Polos resultados agora constatados

podemos observar o óxito 2081 68

    

5 - LUDRICITADOts00H0N
Em Janciro pertiran 7 cheverin do movimonto, portencon

tes a diversos snifinm, para o liachon. Rocoberam antoricxmoento proparo

bastanto molhar quo os dos cursos antoricros, o o contato mantido com o

los tor: sido satisfatógio.
Tanbom ha a notar    rado a volta de 8 chavorim do

curso passado. Lanentavolnente, por 0500 tccnico das ins

tancias rosponsavois - Unificada do Rio e o lachon om Jerusalom, o cha

ver Mêrio Wizonborg do Bolo Horizonto ainda osta om Erotz por falta de

passazon. à Hanhaga artzit ton foito todos os osfôrços possiveis para

solucionar rapidamento a situação, Os 8 chaverim quo voltaram sao:

SãO PaULO 9118848
ZÍcio Cimbalista

Gabriol1

p
o
p

 

RIO Suzana Sender
Hormen Wokslor

PÔRTO ALEGRE Rosa Stroiwas

- Jouy Yurgel

CURITIBA Salor:ão Waintroib

Cinco dostos chavorim chogaram ao Brasil om fins do ¿bxil o os outros

3 om fins do Maio, atraso oeste egustdo por problemas tecnicos. Os chavo

rin (cada grupo) tiveram logo após a chogade uma reuniao com a Hanhaga

4rtzit onde lhes foi apresentado um qua da tuua no mononto prosento

o un relato do quo sucodou durante O poriodo do eusoncia. Os chaverim cs

tão trebalhando om sous tespoctivos snifia, tondo havido rapida o complo

ta integração nos mosmose

iro

é - LEGALIZAÇÃO
: As a ל
importancia da ultima   

  

Sondo uma rosolução do ₪

Moatzê, o, cono as domais foram tratadas oa topicos rospoctivos,

dedicarios a ósto, tambom, um em soperado zação da Tnua foi on-

cerrada no Rio do Janoiro (participando e Hanhag: com 50% das dospozas

financoiras) ostá oncaninhada om diversos outros snifim, devondo impro-

torivolmonto sor torminada no mais 02070 090300 6004

  

CC PTIRsars

4



    , Raramonto tevo o movimento una pla oquipo de shlichut

nos sui fin como no decorror dósto ano, Roalmonte, afora pequenas excoçoos

todos os snifim recoberan shlichuiot longas e do mais de um chavore
215 uma voz constatamos as vantagens de uma boa shlichut permanocor ,lon

go tenpo num determinado snif, inclusivo por mais do um periodo» 4 medi
a de shlichir quo ostivoram om trabalho nosaia foi de. 16 chavorin,

donde se pode rapidamento constatar a diferença do inportáncia da shli-

chut atualmsnto, e de um tompo atrás ondo a me Ena jdifio ilmento chegava
à metade disto. 4 shlichut realizadoad a Vontz à foi a seguinto:
e E completo anterior à Lontza esta no rolatório aprosontado en
20.

  

 

  

5 - 2" דדד se , 1Se PAULO João Drucker do 3/3 ato Kinus - Henhaga ¿rtzit

Honriquo Sazan a זזוז ₪ 4 se 8

prosolitismo

Abrão Boidor / E 1 ju - sheliach interno

0012008 q 19/3 5 0 = hagã Axrtzit o

prosclitismo

Nachman Palbol O 0 Prosolitismo
. - qe ₪ +,

Ervin1 " 3/3 ח"  30/5 ₪ 1/7 8 18/7 - Hanhagã

tondo havido mudanças om relação . pormenon1018 60 Nunho ató o
o Kinus (inicia 10 tinha-se morto ate 15/6 o do Ervin
até 30/4 om voz do 10/4 bom com 1 ida de 1. a 19 do Julho; 88

RIO DE JaNEIR20

  

  

  

 

 

13/7 - Hanhagá ]2%21% o
Proselitisnmo.

inus - Proselitismo

e a: $“

2 .

tt - 8110208 intorna

08 duração da shlichut do cha
sorat (o plano הוכרה ora so ato 15/6).

2
O chaver Josó Loão dovoria fazer

sido ofetuada, om virtudo da sa

quo o Clarisso Ye lski. Isto fo

David fosso amplia Isto foi opi

  

  

io, não | tondo a mosma
ichut docs chavoarim Honri

que a shlichut do chavor
monto submotido à Moatzã.   

PÔRIO ALEGRE

3 Bonjar: E ato Limusa cu

Hon % 15/6 -
Clariss il RSAOS  

4 moatza planificara aponas 6 shlichut do chavor Roisuan.

RECIFE - do 18/2 8508
0 "ּ ” "

 

017184 -
É פולה

Maurício No Nhuch do 10/3 ato Kirus
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neo -

AA Nao podo pox improvistos fezor shlichut nósto.snif a chavo-
עפ cosignada pola ilontzaãs

BELO HORIZONTE

Isanc Karabtchovski - do 10/3 ato 4/4

adolfo Stoinborg " 3/4 ato Kinus

Chana Stoinborg " 3/4 ató Kinus

E Na Moatzá foj planificada aponas shlichut do chavor Isaac;
ficando tarofa da Hanhaga hrtzit n continuação.

nos apesar do tóda osta oxtonsa shlichut não foi possívol onvi-
ar alguem para shlichut ססמ%1תסמ%ה1, 918 08 chaverin quo pr enchiam os

roquisitos nocossarios para o trabalho desto tipo, cram indisponsáveis

or seus sotoro 2 ג
a a 3 quo Y fundanontal rosseltar nosto capítulo 6 a divisão o
dosignação de tarotas gerais rosolvidas pola licatza sara a shlichut nos
sniíim rniorose Isto fol acompanhado por uma postorior livisao do tompo

para cada tarofa, roalizada pola ¡lannegá artzit, rosolugáo la lioatzá in
dispensavol para o sucesso do nlmojados: 2

y Esta fora do oriontar o trabalho domenstrov grendo ofició
cias Enquanto antigamonto, o dia a dia, 0 à concentração סמ todos pro-
blomas quo surgiam dosviavars pox vozos e atonção das dixetrizos centra-

is, a procisio o a oriontagáo atual faz com que » dodiengáo se concontro

roalmonto nostase
: Assim, como foi visto na parto goral, isto constitui conquis

ta do muito grando valox o qua foi docisiva nos rosultados consoguidos.

Em Futuras atividados, Yo tido de shlichut ostudaronos a viabilida-

do o nocossilado la continuação dagta orionia,” É

 

Se

    

   

$ - Na divisão do tompo ofotuada pola Hanhacá p¿rtzit durante corea de

2 meses o chavor Sazan fi, aoncontrado guaso: quo oxelsivamonto' em pro--

solitismo o hairachas nom . E .

0 1980810 do chavor Choinfold foi proporcional, tondo se

dodicado mais à Janhagá Artaito ds 2 0
   

  

2 - Extorior

 

  Nôsto ano tomos a notar a vassagari do 'shlichui dos che

do Bror Chail, Josó o Eugonia Etrog para lNordochai o Chana Chaitehik,

chavor Etrog oncorrou sua shlichut na ópoca da lloatza: apos 20 meses da

trabalho» Os chavorim Chaitchik chogaram ao Brasil on narço 'Pouto. apos

a Moatza (lamontavolmento assim não pudorem participar da mosma.): de

0) chavor Etrog pormanocou 15 dias nd Brasil com os mesmos»

Os dois ostao om trabalho na Hachsharã, bom como om constanto contato .

com a Hanhaga ,% yarticipendo ora todos os trebalhos desta po

Tarnbom osta aqui o chavor hbrão Baumvól onviado ospocial “o

Brox Chail vara a formaçao do uma Chovrat Noar. O relatorio sobro tal

osta num ponto aparto. wlóm do sou trabalho noste setor o chavor liosca

tambôm ajudou o participou nas atividados dos snifiz 2100 ustuvos

O chaveor participou principalmonto omPorto logre 0 Rio:de

Janoiro,' sondo que no Rio trabalhou corca de um mos quaso, como sheliach

intogrel. j

 

    = . ָ Re - -
Não foi possívol aumontar osta participacao por divorsos pro

blomas, principalmonte o financoiro quo tom dificultado as atividados
: s

do chavor. Uma proposta 0 nodido nosso A Machlokot Hanoar Voheghalutz «

inoxplicavolmgento rocusado, ipogar de tormos uma quota 800 4 sho-

m da Machlaka para O Brasil o sô Mayor is hlias, ato agora nossos
domה

foi
lighi
trânitos do shlichut para a ךמטה ainda nao progrediram. Sabomos que

$ > para pass.gom do Mosca a outro entogoria do sholichut,
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vo vir

qugeçor

do Ein Guov 0 julgamos

« Lemontamos nao so que
   

    

 

   
sa “So do, a fato f volmonte nao ostara ontro

nós antos de Novombro-Dozenbro, Won informados da oventual vinda do

uma shlicha, |, 556. = 8 constanto contato com'as iva

tancias responsáveis om Erotz o Zrzondo prossão sobro as mosmase Dove

ser lombrado quo factualmonto a rospons abilidade cabo ao Ichud Hakvutzot

Vahókibutzim que dove fazosr a do
+ NE וש 1

mação dos ו a Machlaka de Soca

nut.
“

 

wa

. - as .

To a mínima razao ou justificativas  a esta situação não ter  

111 - CHINUCH

2 Funcionou₪1% Harhinuch no sonostra que vai da líoa

tza ao Kinus, tendo como a exporicncia ão poriodo antorior (ngôsto

54 - liargo o qua foi instituida coro organismo centraliza

dor e oriontador dos el relacionados com 9 trebalho educativos

¿ssuniu a lia 4 ja na II Pegui'shá on Fovereiro, uma s6-

rio do compromissos dos quals somento una parte foi possivol 20813282 ,

pois as fórcas com gue contávamos cram desproporcionais a quantidado do

tarofas vropostas- 20208002%0-90 0 fato de que &oe un orga

nismo desligado da vida 310218 3098 snifim (à oxcog20 de Sa Paulo, cujo

contato natural foi intenso). Os snifin, com oxeeções raraE> manda-

ran rolatórios, nen siquer preoncheram mininelmonto alguns dos jodidos

foitos pola iachlax8. Esta condição Losa inpossfvol 0 8-

companhamonto oc ao mesmo tomo a

snif nosto sotor.

     

 

gyx
a

  

   

   

Programas Dofinitivos

 

Dovoriam torminax nosto somostro os progremas de tódas as

shichavot, mas o foram apouas do tzofim o sololim. Impedimentos tócnicos

impocilharan o mimoografar om julho, dos programas destas duas shicha-

vot mmoncionadas. No ontanto, coup ote-lo-onos om algurs dias do trabalio.
pl

ot estao sondo confeccionados cadornos»

 

em igôsto. pare arquivar 258

   Os prog 2 - não foram torminados por Aaalta do 679

vorin quo ¿udosssm concont om sua olaboraçãos» Tonos porôn, ja note

dos ¿rogrames doste shichvá prontos 0 osporamos com un trabalho mais

tonso torainê--los no >róximo somestro:.

 

ama do Meapilin-Negshinim — confecção dificil: ma do

is programas da qua1 ostava oncarrozada divorsos chaavorin, om númore

porior a 10; todos militententosint greis, =seonnsávois por ários Qu-

tros trabalhos; além da cireunstênccia toenica da ה toca) ização

   

 

Pro

 

     
  

goográfica dos nmosmos. ilulto vouco foi foito: à molhor forma sorá a da-

signagao de un grupo roduzido de chaverim com bo::po planificado para tal

a concontrados om uma so cidado.

Os programas como tal: olaboraÇÃO,aplicação;0

mudanças, compl amentos, bibliografias, ete sorão estudados na III Pegu

shá do Chinucho

Podinos, impdeno no decorror do semestre por' divorsas
cão dos programas, à falta

anco da utilidado do sou a-
,

isas trazonos à OS0

ל o funcionamont

70208 , rolatórios dos 4"

de informegdos nos impod u do

provoitamontoo. Ésto 0 dos

ao Kinus o nao mais poderá
os

da ilchlaká nostas condições»

Toma: Libordado - jurante o mos do Abril onviamos aos sni fim

Jo - Pesspeh, bovanto dos

  

programas paralolos 0 Cria
dos do Libozi

AFHatzneuto forem Dé¿10 quesat amos útois,
empre meire SN
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PUBLICAÇÕES

 

1 - Lokot bi - Publicamos yola primoira voz dopois do muitos anos O

Lgkot Yodiot. otim noticioso, informativo ideológico. liudemos sou ca

rátor apresentando uma publicagao complota, roferindo-so a ncontocimga-=
tos, intorprotaçõos e ostudos gm todos os campos de intorôsso da מטה
A Poguissha devora fazer ua ostudo do

 

er / 920%, 80₪8ção, propostas o
modificagons. Editamos 3 númoros - un ospocial sóbro acontecimentos do

Cairo o 2 normais bastanto bons o complotoso

 

 

   

Por ocasião dosta a oditamos uma extensa

o completa publicac "0016028080 15 do Ma
ação! Parceo-nos tor sido bastante boa 0

0 ופה om conjunto com a Nachloket Ha-

2 = Publicação1º do

 

io c 5 Anos d

de utilidado

Chalutziut.

 

p
o

 

Possach uma hgadá, sondo

 

  b odi

1 - ¿rachim - Pelos mesmos vroblamas 3 05 prégrer o Maapilim-acshã
A 2 .

9020258.1

nto oxtonso o pro

0 +820-10 Gsto

mim - ausencia de chav

mos que o-Toma desta

fundo. No ontanto pascc:

somostro ontranic-
  

 

2 - Lamadrich - Dovoex'.aoos torx foito o do Sololim e Bonim,» Faltou olomon

tos para tel»

   
         
  

  

 

7 : - 2 ,

25 - Habonô Nacionsi - 12 so fizosse 9 Iton Habono om
, 3 EURO

carator nacional pore um nº em cada

snif, Em moados seria imposs 1ץ0\ 0por
ך 11.ral om Sac Paulo, sob orientagáo

foitos os planos sondo quo a má
¿nsuficionto nos levou ” sus

assuntos jo

rodízio. Passando

da Machlokot H:
qualidade dos
pondô-lo. Dever

4 -E

ORGAlN 12.40 =

 

= ES ל 4 . +
rosolugao da 22 Poguishá o onvio ató

ratizeçao oducativas Nada rocobemos, sex
antos 22 Pormisho rocobomos a mesma da

 

10 de Abril
do que, sômento
naloria dos snifir

lnare.
será apresontado”

ra ostudo na III partir de je

Nechrnot

no Hogtaã)
ichano nvodá para Maa

chaverir de todos os

Roslizarern-so no verão

Ea Julho rocli; ,

pilim o Ma0

ostados,,&qumonto

rio Idoológico»

Son

     

 

no Beit Hanmachonot Aron David Gordon o

   

וו
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írio ato para

1 pe os snifin

vodido foito en q

Constou o Sur

  

Contou com a partici paçao do Ge
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VI - RELATÓRIO 20 89208 11

Periodo = Da 2% Noa si Da
Poriodo -Da 22 Moatzá ao 42 Xinus ¿rtai (margo à julho do 1955)
HISTÓRICO - -

O moshok Bror Chail do movimonto brásiloiro, rosolvou onvi-
ar um chavor numa shlich 1 1 :
E a shlichut para o Brasil afim de orgnnizar o dolinoar
as basos do movimento aliat hanoaro

> Visave tal shlichut alguns pontos fundamontais:-
a - lovar ao ishuv a idóin do aliat hanoar
b - fortificar o movimento do ali.
ec - constituir uma chevxat noar para Bror Chail.

א : E 4 Ê - . . -

כב tos olanos do moshok nao havia ilusdos. Falava-so na aliñ 2,
vinto jovons. llosmo assim, ao chogar ao Brasil as instâncias sionicias
ou simplosmonte judaicas não acroditavem no sucosso dosta emprósa,

 

 

 

 

. Y?

O Trabalho em si - após cs primo iros contatos com o movimento, auo leva
q ram as acortadissimas rosoluçõos da IIS llontzá, foi

o trabalho planificado porqug no curto ospago do tompo que dispunharos

nocossitariamos roalizar o máximo « xos foram as formas do trabalh-

1 - trabalho dirotc com o joven à baso dos conhecimentos e das listas

que os snifim prepararam
2 - contato con as instâncias sionistas o principalmente agrupamentos

fonininos, -
e E : 1 . : .

3 - propaganda através de radio, jornais, sichot o artzaot do eselaroci

montos.

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

quo poderiam ser evontuais candidatos. O

tyabalho consistia nas conversas diretas cor os candidatos o com as fea:

mílias destos. Nerm sempre os resultados foram dos melhores, pois há quo

considorar quo uma 110 parto ostava conpletemonto. afastada do movimer

to e do Erctz Isr quando não totalmento do judaismo.  
Contato com instôncias sionistas - csclarocimontos do trabalho quo so

. se roalizava, podindo ajuda atravos do

cartas,as instancias do intorior, nomos do possiveis candidatos o propa

ganda nos jornais intornos ou oxtornoso

Propaganda - ;

a - dosonvolvida em Pórto 210890 (rádio).

dosonvolvida om So Paulo (radio, jornal).
ãosonvolvida no Rio (jornal).

  

 

 

b - carta circular à tôódas as instancias judeic

- om Curitiba c Bolc-Horizonto, esrta circula

pa os judous»

d - manifosto do Bror Chail sobro aliat hanoar,

o - artigos na Fanguaara Juvonil.

 

mf
/

Há quo acroscentar quo colocamos co baso de nosso tr

direto con jovons, som0ido tompo om convor

de instáncias sionistas quo nao conkocom a juvontudo

Loceis de Trabalho - todo o ponsamento do moshok ora de que no intorior

dougBtado o ondo cl merigoldo assimilação 6 grandoה2+

e nas casas de crianças orfás, podoriamos encontrar uma boa baso par

nosso trabalho. Isto foi complotamente irroa polos soguintos ars

a — no intorior dos Estados a situação o do fato calamitosa, pois não

É só os_JOVOnS ostáo lonzo do judaismo como sous próprios pais tambor

00-4

b - nas casas do crianças orfás só oncontramos jovens atô 14 ne o qu

תהס condizia com nossos planos do chovrá de 14-15 anos. alem ¡listo

ôstos jovens afastados do sionismo, ao saix do suas casas, já po

om planos do vide futura no Galuta

O modo do dosconhocido faz com que nom queiram escutar do

Brctz 182001. 28830, מס final das contas, Oo nosso trabalho so baso-

ou nas cidades
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Todas as entradas liquidas «uo «
vai ato Outubro, atraves de onmrendi
deverão so destinar as seguintes 3
como linha basica para sus distr
tisfazer as necessidades 0
que marcar o fim dos orçenentos
envolvidos: Honhago (Cuisbaru
questão,

  

Dentro dêste ponsenento nã
ua porcentegen una, pois consicd
barut ¿rtzit « do Garin cono fi a dE

puso outro. Esto assunto devera sor objeto de ui
tudo nº comissão especial, pois deve ser intonção us
ו =sabor todos os problemas orqa=

0 E hc 1c0 60 novo orconento (de todos cs sctorss)
coneçar minimalnente no marco zero,

> Proponos no aspecto do funcionanento HE 8
mal do movinento, sejam feitos estudos er Chinueh e nc espe-
cial do Kinus no sentido de coordenar o aspecto educativo con
o problema financeiro, ligando ochanien à solução destes pro
blenas. Dentro destas considerações e, tendo en vist“ a neces-
sidade de increnentar as atividades do movimento e dar-lhe de

safogo financeiro, proporios que sejam aumentadas as quotas dos
snifim cm estudos feitos 61842

O Kinus deverá ainda estudar o Keren Leshlichin e o
Keren Levitzur e a regulamentação de seu funcionament> fixa-
dos pela 2a. Moatza. O primeiro acha-se hoje incorporado a vi
da financeira do movimento ce o segundo é o instrumento impor-
tante capaz de aumentar produtivamente o patrimonio dos snifim.,

O trabalho financeiro tem ainda demonstrado a neces-
sidade de sua sistenetizacal , fixendo=sc «pocas de realização
financeira, quer nacionais, quer locais, as quais tau csta-
belecidas em conjunto com o Vaad Hanosr, Cor de Amigos, tor-
nando-se tradicionais no ishuv. Um estudo completo e definiti
vo, devera o Kinus orientar a Hanhagá no sentido de preparas- “a:

trazendoso à aprovação do proximo Congresso.
inprenscindivei terminar neste periodo c problema

do Beit Harachanot no Rio de janeiro. Tanto a in
que temos direito, como a procura de un loca.
tos que não podem se estender nois, En ge
deste teor urna vez iniciada deve ter seu term

visto que seu prolongamento atravance seu snces:

nas ligados. A comissao deve ver una proposta

qual se encerre o assunto, bem como formas de
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dentro dos criterios estabelogidos pelo movinen:

deverão forrmlar propostas até dis 1/11; devendo

solver até 15/11,
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O plano de shlichut dosen siro doverê sor “regnisad:

dentro dog criteriofixados pola 20+ Monta é de dedigaeno a +

chaverin à trabalhos especificos € delimitados pelo Kinus, Der

 

trabalha
excotuana   verão assim ser fixados os chaverin que

tismo, principolrnente nos sniiin ₪

Artzit no sentido de fixar os Dor é icação

2 estas e outras tantas especificas qa quais É

nodas. Fica obvio que, apesar pe pa Ee

Ee Es o Hori 1 onser ודי rgan e Si

nedos, devem os chayerin € aED .רור +

con os snifin.Devero saver una 8 liehut gral 0 par

Janciro,ypara manter rituo de proseli tá 2 Gê

conquistas fcitass Todos Os demais snifim deverão

nente atendidos con ghlichut,procuranco-so nanter par:

fim menores dupla shlichuto
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Vanguardo Juvenil

ea scjo foite un cstudo completo na comissão
sobro a divulgação do Reviste o qurl aindo não continte boa.

Krenota
de Constatadada a convenienela c as vantagens da 1ת%עס-

ce Koron Kalonmct na vida educativa da Tnúe, dove O 1es-
no fato ser explorado ao naxino.Devonos entrar em contato con
esta instituição c traçar um pleno anusl de trebalho o que evi-
tará a improvisação que sempre ten havido quando toda a ati;
vidado em prol de determinada realização do Keren Kalorct, 6
feita nos ultimos dias, Nosso trabalho é regido pelo penges
nento do valor do conteudo desta instituição, e dcvomos fazer
nesto setor tudo que nos for possivel, Constatado o prestigio
politico extorno que nos € dado por sermos o 1% novinento no
trabalho do Kcren Keionct, deveros ranter osta posição,

á Diversos outras tarefas surgirêo ogors paro esto Mach-

lekêr o 218 Congresso Siconista foi 801000, sendo que grande
pente da venda do shekeliy no ishuv egta por fazer,

Por ter o periodo de Jonciro à Julho muitas festa
necionsis, achoros que o Ton Bror-Chall deve ser ontre Agosto
e Dezenbro. Deve-se echar a nelhor dnto e levo-l" con contey
do e brilho ao novirento e ishuv,

O Chodesh_Hatnúa ben cono os dias do visites nas Ma-

ehehot e lor Hatpún. Lenen Eskeren Fohoicmet Jo 60 tornavam tra,

dicignals pare nós o pare o ishuv, 0 esta claro que devemos

manto-l0s,

  
   

“Galondario de Trabalho A:
À experiencia tor aeuonstrado a necessidade de se estu

der algumos nodificações no funcionamento co movimento, dando”

lhc 818 continujdade e oficiencia. assim propõe-se que o Kinus

oriente » Hanhogó ¿rteit no sontido de preparar pare 0 proximo

ongresso do Movinonto propostas completas: visando e modifica.

Fo do colenderio do movinento, dos periodos de shliehut,da

Pixoção de periodos de trabelhos intcgrris, que so estendam de

Merço à Dezenbro, periodos de Maskirut, ctc.Este plano todo

dove ser orientado pelo penserento do mentor co maximo a con-

tinuidede do trobriho de Inhe cono mr todo e en especial a

vida educativa dos snifdri. Alguns portos podem je sor estada

0081 sondo que sua cxocução Pica postergada pora

depois do Dezonhros Estc ostuão primario servira de pagepor

os planos definitivos o temborn sua cxistencia porkitirá nos

snifim 0 Honhogá teren em conta alguns problenas nas planifiz

.caqdos queFizeralne Mes flen pere ser ostudada pela conisseo
e

4 a manto do poricdo de shiichut (ao nonos nos snifirn

grandes) q sua nolhor recionelizoga0. /

| b

  CE 4
   

   

Rerlizogóo dos Kinussin e qtivicades controaes no,
wide de ceda snif 0 8o

verbo, fjeando o inverno rosorvado

y וס qn Moatzãe A 4

Rso divisño do periodo de trebalho des maski-

Sn continuidade. ;

putot dendo-1hos rage oblenas coro: cpoca de shlichut
19 Diversos outros py Lo -cpoeo de sh

ו co 0Entnãe, «te. (clguns talvez ja vistos

a . 5 ו

Proe Kinus oriente n Hen תש nrtzltei

o 70468 do Movimento para 08 proximas atividades de
a Segunda Veida « 0 2 קץ

verão, epoca logal éc sus conenoreção (3 anoB)o  
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(Cocissao 202060260(

Dove costa Kinus olegor e

de trabalho «s soguintas in ias, or
  

2-4
pera o proximo מס

c chaverim response voi  15:

  £ — Shlichut pera 08 - Divisão de trabalho

= Artik

e - vilá

e
a ו
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וזה22%21%ם0 210 600 0

di 51 pola Kachlokot Hachinueh      
   

«5 cs outros dosignaçõos roforontos

sntuslmunto surgiram após a Poguisha

i - Norakez Guizbarut hrtzit

: E é ד

4 - תספכסמפהטסבפע01ה Alist Nosr

k - Pazor todas cucisquor outras dosignaçõos quo pro

vi ussõos 0 2050100008 dosto Kinus,
y to 0

viorom-das dise
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