queranos sesta parto der um relato o mais flel possivel no que diz rose

peito à situação política, organização, mazkirut, considerações cducatives, she
lichut, do que foi é trabalho no 0014 8768 8 6181/08 Nontsá Artait.

situação - A guisa de explicagóo, a meskirut formada nn.

9

quela Época era uma maxkirut nova, 46 bon que

contasse es chavería que houvosees participado de maskirulot anteriores; “ceras |

toristica assaz laportante fol a de sor,so nesuo tenpo que nova, produzida, 00 |
apenas cinco chaveria, o sen grantos perspectivas naquélo momento de ampliánia.
Desta situação já de infelo anormal, e como grupo dirigento, Inexpenian=|

te, não eristalizado, tenou para ul usa sério do diretrizes de oricatação para.|

o snif, que visassen fazer frente d Já no muito boa situagio do entf. postase|

neira, tevo us pensanento prisário de como es estabelecería o trabalho dentro |
600 movimento.

Cuapro dar agora en seus caracteres gerais o que constituiu em ponsanen» |

to é ação bste prineiro porlodo de trabalho, que $ tambén us das autooráticas |
mais sórlas que nos fazenos.

;

Dentro do setor do mtainiotração do snif, que 1070218 008810019  משמ-68 |

quena de trabalho o mais sólido o rodusido possível, ondo suas plenificações

|

tôenicas são uma decorrência do que se quer na prineira,- aprosentava-se o grue |

po dirigente a se perder en oonjecturas técnicas, sun muitas vêzes ligar à die |
3
rotrizos de caráter vital. Jo ₪0 protendia criar usa oxuipo do trabalho, esta |
peróla=go em considozações na maior parto das vóxes de órden aduinistrativa a a

fazer frente da olyouastánolas de trabalho diárias que surgem. Pelo asíma axe ”q
pósto, podo-zs  וי+ irei GRE DA NASA O
Au 4
a

fixar para oi num grande período de trabalho, quais dovoriam ser 08 marços à
atingir. Docorrento consequência foi o trabalho ses 00050000 hs vôzos, outras
0866/11 64.
Esta era a atividade que es tiaha na época. Falou cono teria que falhar

tódo o método de trabalho onde en priseiro plano não «e situasso conerotanento
O que se quería atingir.

Constatadas as falhas o ôrros, urgia dereso uma selução definitiva ao pra
blema, Entretanto, con 0 decorrer do tempo, evidoncioueso que ultinar sistenátio

camente a questão, significam tanbên tor us grupo do trabalho maior necessárias
nente do que aquéle que ten aldo até hoje. As tarefas eram aulto maiores, 6 0

Ouporsoâmuio às ativianãos é « caracteristica goral dentro do trabalho do maskirut.

gonciusão- A ormenização es us sais é fator seu dúvida noconsário poréa
ôbviamento não suficiente para se lograr os fins de prograsa
e de trabalho dentro do movimento. Frocurareso-á Goter o mínino possivel nos
moios organizacionais, ouja existência justifioaego couo devendo constituir ua

vordado uns bano sólida que viso olizinar da melhor fora possível as contingõas |
cias técnicas, pequenas e diárias que surgem. Doveronos ter ua esquema sólido,

porém, roluzido de trabalho, onde se deverá fixar os maroos a seren atingidos
estro do uz doterminado porioão Go trabalho, ote. (o que se conseguiu, se bom

que não integralmente, nôste Gltiao perioto do trabalho). Uma nazkirut, som dl» |
vida nonhusa, deve ser centralizada inteligentemente, e formar un grupo de tras ;

balho cosso. Uriar ua olina de trabalho tal que nsccsshriamento so oriea dentro
ão snif círculos concôntricos de trabalho ao organismo dirigento. fstes cireulos
concêntricos ao grupo centrol, militantes e conscientes, poderá dar bases e porg

postívas para « formação do novos grupos dirigentes, sem O qual não poderá estas

belecer-=80 un anplo trabalho, é acisa de tudo, vitalisarelhe e dar-lhe oontiniio

dades

«e

Estas, bisicanente, 0260 tarefas políticas de maior envergadura para o

próximo periodo de trabalho, iniciadas 16 0.

mente, nO quo se pofuro à preocupação máxime no sentido da organização e não de
uma prinsiva preocupação política.
 סמהסקq constatação que fazlamos na 111 Moatsá Arteit, de que o trabalho
educativo fundamental do enif irla=90 justamente ater á nevossidalo vital de so-

lidificagio des shohavot salores e aproveitar o auplo canpo de trabalho evidea-
cisão dentro das menores, ao somo tenpo apresentando uma consciente e preparada

equipe de hadraohá. de cosmos 61068608 06 virtuosismo organizacional »e eviden-
Ciaram sos primeiros tenpos de trabalho elusativo.
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à falha fo! vital em vários pontos, principalmente das shehavot malores.

os elementos de dirigência, todos pertencentes à xvutuá de ovila deverias cona1051% ע0 núcleo verdadeiro sôbre o quel gravitaría a kvataé, e de fato, até cer

to ponto o é. Kas, a solução que 50 deu cos problems da Kvutsá, cabe analicom.
mais dstilamento, porque foras de consequências lastisárela. Por ser א הבג
hetereogênca, tontou-se resolver ôsto problema da nansira mais superficial pos-

sívei, Entretanto, na úpoea, pensava-go solucioná-io vertadolresento 20 a divi-

são da Kvutsá eu 6019 grupos ds estudos (o que en última anúliso representou usa
ação de cisa para baixo), e pensava-se conseguir um aprofundamento de todos os
haveria ds kvutrá om tolos os setores de atividado tdeológica.Ksta análico 61-

tina da situação levava a sé cogitar que, dois grupos humanos do usa mesma kvutzá estarie nelhor empenhados, conforme suas características, nun trabalho c9njunto 4a kvutaú, que, por suas rasões Ólticos, dinia respeito ao amalgasento do
ums equipo que se prepara pare a dirigência,
Não analizorenos se e mótolo deu resultados en si, 80 09 chaveria estudos
pon ou não, se trabalharem desta ou daquela forma, se o critério foi bos ou mãu,
*

1

Ag consequêncics 8 que foran &o auplitudco que atá hoje fazenos frente,

Falhou pela melhor dos resões: tõãa a tentativa que se inspira nus dávic

|são para propavar us grupo de trabalho, Já por princípio 6 errada, Pol ainda sue

| porfiotal, porque visava apenas uniforalsar « kvuteá no sentido de estudos,quem

“a a polra fundamental deveria sor à criação do us clima para o desenvolvimento||

onto as qualidndos melhor Do
do trabalhos o darlho um caráter de conjunto,
ayroveltassen 0 08 defeitos melhor se enulaseen.
foren as mais projuiicials pose
as consequinclas, cono JÁ nos referimos,

l, O 20 007
sivelo, 0 que en teapo roprosontaras una ponte quese que irrepanóve
paço, ses atingir a quase nada.

punhan esta sério do graves tropos
Por outro isdo, à medido que se intor
o, sou reflezo nas shobagos, esta situação não deixava do ter, consoquentenent
ento, antos de sua machanó no
vot menores. À única kvutsá de bonia então exist
maior parte fora do movimento,
kibuts, ensontravo seus cortros de interdaso na

quando não havia casos só»
lágaños as anif apenas por lagos de anizado, ato.,

ncia do 050800".
Oios conproonálios dentro daquilo que so cham “insuficiê

shiche
dob outro aspecto, os ciuguia não royrosentavan ws condenados da

fes 00m que mantivéssenos
vá. A Giapersividado dentro do trabalho educativo,
od 01500 dentro do aovizento.
apenas kyutzos, as invés do fazermos kvubu

ados nos doren 50
conolusio- "rinelronento, as falbas relat
tomadas ou
mato coneroto a respeito des solugóos a serena
do é verdadeiro para o que disse
¿ue ¡4 estáo en prática nos diversos sotoros,
do trabalho, a que val se lançar,
nos na situação política: estabelosor um maroo
e o que año se quem, aquí dove-00
a que pretendo etingir, fixar o que se quer

ehia, ghohavot, 000., O que se pretende
pr paro es vasto, chuguol=hacadri

Iato Goverá ser a tarefa prinoivisar com o trabalho educativo dentro do snif.
₪ 648837158 ,80105102 021-00000 un
pal do omganiano central, conjuntamente הסט

lho, estabeleoer un esuena de
conteldo vital. Para fino de programa de traba
r anplitudo possível.
prograncs, soaiisações, do lengo aloanoo o de maio

va o quelitadiva
Procolátisne - Con os problemas de insuficlónela quantitati
do hafrachá, era dificil do vo lançar à ums ação concentrada
eto dos chaveria en
ns rua 170011 Levando es conta a absorção compl

problesas internos.
e cono tal,
vonêa agora tranogorma-so numa Airotris céria do movizento,

musa expronsão verdatosra da oxistánela educativa do mesmo, Deverá constitute 4

0
um dos nais relevantes murvos do trabalho para un futuro 100601860 (se ben que

inicia-se agora a itraohavut para a anchanó, principalmente entre bonita). 08
resultados até agora conseguidos estás muito bons no que congerno a 8010113 o
danla,

Alguus fatoros de óárica tósnica tén+nos auxilisdo muitissimo, tais cono:

eolosação central da nova sede, introdução 4e saportes de salão, 0t0., 040.

à situação ndsto canpo eferoce-ge com boss possibilidades, que além de
teofia e solelia, muito boas entro bonita, poucas entro ovdla,

Tenos nos lançado à infiltração do centros e clubes judáicos, tais como
o Clube do Cultura (progressista), ondo apresenta uma juvostudo (17-80 anos)
Ossos boa , donde pretendonos nos intensificar e» conseguir maloryos resulta

don que os atá agora conseluidos. Tel Ruy - Barbosa , en formação , esperasse
que constituirá um ótimo campo , levendo aínds en conta as características de
que se reveste ôsta reslização da juventusos
Ainda tanos a considerar essoles, centros 00 2000080008,0040 à
Eitrachavut se prooossa por oontáctos dos proprios ebenichíia havendo tanbês ,
grandes porspectivass
Hs quma , ebroego fronte q nós us denpo de Ltrachavut quase que com
plctanento inexplorado , ondo provinego arandos perapeotivas , porém a tarefa

estro 5| será frdua o exigirá usa grande continuidado do es
forçõe

quanto a situação dos 2001800808 juvenis , temos apenas a constatar
sipis a existência do Botar , que pritiomento sô funoiona quando possueu she

ifonintaliãs, pareom bos providos nôsto setor, lovendosso om conta que reali

sarão naohan6 ocatral aqui eu ortomilogro) as, terá quo so tonar uma atitgo

de sais objetiva frento à dlos, a principiar pola efiruação do  קסעfrento ao
Ighuv, 106, projeção axtornas Estáo quantitativanente fraquísaloos, nño pos «

guiado militantes sérios, neu não sérios, Entresos en contágto cos chanighêa
sous a contofão político não ten neahua, nem caio o fassistalapenas agora ₪ = |
san os ergunsutos de Aron Meuman contra à “agbit O Ke“elelo 00 086 - 4

nos alguns bonia para o snif.

]

0 0  ם0 1  ג8 4 :0

Como pode-se perceber do relatado, haverá uma tarefa muito

ampla no sentido de proseliut. ESTA deverá ser uma das tarefas fundamentais,on
de poderá haver » Conforme for conduzido, resultados de grande envergadura pa-

Ta o movimento.

6(3  ג1 1 6  ג ג5 : No momento em que foi resolvidopela Sa, Moatzá Artzit, que
o chaver Arão Schneider faria Shlichut em Porto-Alegre, o shif encontrava-se ,

numa fase de transformação bastante precária, isto é , uma nova dirigência ,que
tomava ao seu encargo de ora em diante os destinos do Snif.

|

Éste grupo, erareonstiuído de cinco chaverim que langaran=se à rea
lização de todos os trabalhos quer técnicos quer organizacionais , causando 16gleamente un super acúmulo de tarefas a estes chaverim » que acrescido à este

fator não encontrava-se suficientemente apto, para a formação de uma equipe
trabalho .

de

|
Esta situação deveria ser passageira , portanto o chaver enviado da

Hanagá deveria ter por preocupação primeira o trabalho com a« shichvá de ovdin

|,

incluíndo -se os chaverim de dirigência , no sentido de formar um grupo dirigón-

cial no verdadeiro sentido da palavra, náo sómente centralizador tésnido.
9

O chaver iniciou sua shlichut no período da 2a. quinzena de Maio k

permanecendo em nosso snif 5 mêses,
Bastante claro está portantp quais devoriam ser as diretrizes do tra

balho dêôste chaver no Snif : 1) Trabahho com a shichvá de Ovdim ;2) Orientação
madrichutica,

E

1)quanto a Ovdim , o chaver Arão desenvolveu um trabalho bastante in

tenso , com conversas individuais no sentido de uma maior disposição dos chaye»

rim para os trabálhos a serem realizados,
No entretanto , constatou-se que após éste periodo de trabalho ,nada
ou quase nada de positivo resultou do mesmo, isto É , uma não disposição realgir

por parte dos chaverim frente às necessidade imediatas do snif,
No que diz respeito, às demais atividades da shichvá, quer seja pro - .

A

gramas , haflagot , messibob eto... onde se fazia necessária sua ação como madrich , o chaver não preencheu os requisitos necessários , para que destas ati
vidades houvessem resultados positivos imádiatos , no sentidode tornar a única
kvutzá de Ovddm existente , um grupo de real trabalho e de futura dirigência ,

bem como de ampliação da ו
2)0rientação para Hadrachá:Neste sentido , houve uma preocupação real

do chaver Arão , em orientação dos Chugim , não em uma ação conjunta, mas deb
tendo-se mais em conversas individuais com os madrichim,
Contudo , isto não impediu uma quase total paralização ão Chug Haso =
Ig! , € uma constante irregulariedade no de Tzofim e Bonim,
Conclusao: Pelo que acima foi relatado, percebe-se que apezar de ter

havido uma disposição real do chaver Arão, o trabalho rea
lizado não conseguiu atingir o gráu desejado , e como consequência de tôda

a

situação da shichyáã de Ovdim e da dirigênciã , houve um quase completo abando

no ho que se refere à Organização de maskirut . Constatando-se que a situação
após Shlichut permanecen a mesma da teria
Shlichut

Nunho: Esta shlichut que teve acuntíssima duração de seis

dias , teve como finalidade principal trazer um contácto que há muito se fazia
ecessário entre o snif e a Hanagá ¿ E é de parecer que atingiu os objetivos a

que se propôs.
O chaver expôs bodos os problemas e últimas atividades do movimento
e procurou ajudar no snif algo que pudesse condizer no cutto espaço de tempo em

que p chaver aqui esteve, Desta forma o chaver Nunho auxiliou o desenvolvimento

da Kvutgá de Ovdim unindo-a , pois a mesma estava dividida em dois grupos de es
tudo,
9(8 ochn ut: O chaver Nunho expôs e constatou-se em maskirut se conviniente

foi amplamente discutido após a rápida shlichut |ו
o envio de um chaver ' . O assunto
+

do mencionado chaver. Concluí9se entretanto que o snif náo pode apresentar canditatos em virtude da extrema necessidade de individuos para a dirigência, pois

carece o mesmo de chaverim para O trabalho +
y
A chaverá Ciara Mlochpe , que eventualmente seria candidata, não o pode= 4

rá sor tondo em vista à delicada situação particular da chaverá.

Outros chaveria a alsposiçãoMmNachon não existen, anbora sex constato

r bastante o desenvolviser bastante importante o curso, pois poderia facilita
mento do snif para o futuro.
CEUTO

sh
inuoh -Dorenos agora informes sôbre08 chuguei-banadrichia,
anteriorzento.
Qua vos que já anslizanos de sobejo a situação ohiníchioa do anif
ra parto quane
ovija = vuanto a oviim, analisamos já Actalhadanonto us primei

to a maiores detalhos, desenvolveruneso diversos progranas, tendo

|

Mes sido desenvolvidos de maneira a propiciar aos ohaverin estudos es primeiro |
sóculo, |
sóbre Eeononía Política, Kibutulanieno, correntes ideológicas de nozso
og=
eto. Palharan en grando parto por não haver um correspontento o neoousário
ot. Consta 8
tudo. cuanto de Genis atividades, analizarenos nas demais machlak

kvutaá oou 14 chaveria,

Benin - Eu setenbro houve a formação de mais una kvutzá de bonía, tentando»
se logo após um desenvolvimento paralelo o conjunto do anbes as kvus
tzot, atividades ez conjunto, fais como itonim, messibot, tiulia, haflagot,eto,

O trabalho após a machanô deverá ser do amplitudos maiores, pois tenterá so

identificar os chastehia com o movimento o referidas disposições para tarofas
mais séxias, como hadreohá, militância o máxino possível no movimenta, ota.
Sem contar 000 08 valores conseguidos com a itrachavut, conta a sito |

vê com uma vintena do ohavoria,

"4

sololja - Con a situação existente nas ahobavot menores do hadraghá Falha
o kvutzot hotersagóneas, fóz-se mister efetivar uma total reose
gruturação no chug de solelim, 4 per dosta roostruturação, uma Kvutsá de tos ו
?4 ב1ת00-001005  הביתה800200001  קסע1 maio velhos e espago |

|
gos, juntamente coa alguns prosslitados, passou à shichvá de bonia,
Con a hosogenizagio dao kvutsot dentro das possibilidades, o chag lane|

000-006 à onganisação das mounas, num ritao de trabalho que bastante diforiu de

anterior, Tentou-so uma preparação para hadrachá, fol desonvolvido wa rápido 00 |

uinário de notolologiía, ben cono intensificouess a oributação o desenvolvimento
das poulot, ote. O ohug entrou portanto aun elhay ritas46 trabalho, sas não |
consegulu-so ainda suprir às todo us dificuldades anteriores. Desenvolvou-80 um |

canoa
sovo-resltmegies tals cojan, tíul,
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ucus chaveria, nuna 20018 do 80, juntauente s0s os ohuvería a seres proselitados,
Tretia - No que so refero-à abug Natuáfia, ten o nosno encontrado uu sério
|
808 0400 que pertenoez on quese que totalítado à shichvá de bonta (kvutsé
ו

Da cosma forma quo o chug de sclelia, tom havido nos Últimos assos ma
preccupação real, no sentido ds preparação para hadrachá; apesar de ter havido
anteriormente, nada havia-so conseguido, Porsoueso um pró-chus composto por soto

chaveria, sendo que neda consegulu-so do positivo, tento=se o megas dissolvido,
pernancoento dols 0021012 agora en Fedraché,

0011262096 nus rituo sala ou aenos nermads, 00881906 e itonta, são
contaran as prineivas con una parilolpegdo intensa de tôda a ahichvá quer sa

gus programagío quer en seu sonparecisento por vózes queso aulo,
Con a intensa preparação que estáres procescanão nústo chug para as mas

ohanod, ben eomo a Ltrachavar que está no processando nisto sentigo, pretende
q

|

ohug levas de sous 50 ohantonta una média de 40. O programa até agora desenvalo |
É viao Suá » 40 un ו זו גוו
Ê

posteriormente o de homes o naturesa, por melo de contos, ato.

0 - Intensa teu sido a proccupação desta machlaká, Gosdo a roulisação da última nosteá, no sentido do incentivar e proporulo»

nar à busca cultural nos chaveria das diversas shchavot. Dos meios que utiliza
mos conunento, o nais explorado ten sido a confecsção do itonim, Para 980018 0
solelin à base de programas, e para bonin, ovitando-so bascar-so nôstos o mais
possível, para que seje o mesmo uma pesquisa interessada do chanich. rudenos
perceber portento, que ao lado de ser o iton um produto das atividades do shich

O! $ ao mesmo tonpo vm tncentivo posa co mesnas pare o estudo e a pesquisa orien
tada, Conseguinos no decorrer dêsto ano alguns trabalhos Gas shchavot de 540412

o ovila, Dos prinelros, alguns bons, seguindo»sa a orientagio de ser do trosé
pera o tzofó, entrando no entanto dentro des renlizações gerale de shiohvá, nño
aprosontando um interêsso especial, Os tabalhes 45 0 0 artin, ה

fulhos sob o aspooto do politização, mas valeras como realização, esflrgo, ams
tuls o pesquiza.

às outras duns shshavot sógente nos 0151208 0808 500 atívizado»no e 1n-

terasaado=se nósto señor, Justificasse Ísfo pela nituagúo apresentada de ambos
os chugula, Un en rosstruturagóes e problemas áe Hadrachá, outro pole extetêne
sl» de antorácimente apenos una kvuteá,
Ne ehtohyá do bonín, tán»se conseguido despertar o que chanarlemos de
una pesquiza literáriz, e o desenvolvizento do hábito da leltura, derivando

aní discusaños dos naís diversos ansuntos gurais, sónto que dato ponto nño es»
taya sendo desenvoivido intensexente dnterlormente,
ésto aspesto, quanto hs demele shchavot, 150 20000 500-980 conseguido.

Devido à situação do entf, de uma interdependência entro as anohlakot e os ajueula, e orlentagúo desta machlaká ten=se dosenvolvido de uma forma anormal, 1,
8,

si zuo fg Aut - Corrotpondonto à situação chinfohica do snif, este נתסהה4
|
estovo praticanento paralisa quase todo o ano, vindo  ה00 stilo
visar sónente nos Últinos Gois ou trós mános, realizando una sério de tíutin e

e programando jogos para as ashehavot.

va - Móste sotor conpoto-nos apresentar:
a) úeasibot - cano sendo esta usa consequência do bom andamento

68 851714040 תס1מסממ1 do snif, podemos dizer quo o anif não realizou grande námero do messibot, sendo que as que foram realizadas, eu sus maioria não atingêram a grandos finalidades, ora por grande falta de conteúdo, ou na organização
das mesmas, ora por falta de elementos pera gua realização, E 080.
Entretanto, nôste último nds realizou»so con assíduo interôsso várias
nessibot.

9
Conpeteenos tanbón anelizar as demais tarofas da machlaká, ou sejam, na»
rionettes, oiro, toranut, orquestra, às quais não houveras grande ativizagio.
Destaca-se q teatricho de marionettos, que está sonpre prossato nas nossibot de
teofia,

2120012b0.5u56 - Tovo esta mchhará que se dofrontar, como É do costumo,
cou muitos dificuldades duranto ôsto ano.

1860 007100 e» primeiro lugar à saturação do Iebuv, o que aa 12020060 que
se faça campanhas, tanto no interior sono en P. Alegre; en segundo lugar o pas

genento de nensalitdado dos ohavería $ nulo ou quase nulo; e on torcolro Lugar,
a pouca quantidaco de “Amigos do Droy"” que temos (30 ús tódo), dos quals se 00-

0% 00m nio mita rogularidado,
Passamos à una rápida análiso dos pontos muexhyxi primate sogunte o tez»
coiro, já que o primeiro corá analizado por עה
1 + Nensalidado interna -» Dentro do snif se oriou un esplrito tal, que apesar

das verdadoiras canpenhas que se fez nôsto sentido, os medriohia não 00090001=

ram dentro de suas kvutzot superar a situação. Contribui tambêm para luto a des
ficióneia organizacional da machlaká,
II « Amigos do Dror - Pensou-so fazor una oalmpanha de "amigos do Dror" na quel

conseguirionos aproxizadanento de 70 a 100, Mas en virtudo de não contirmos co.

elementos pora realizar ónte trabalho, resolvemos ajenas organizar on que tánhas
nos, e en parto o fizenos.

4

As

Passemos agora a relatar o movimento do caixa no período que vai do março o no-

)

vasbro do 2958,

Entradas
Salão
אensalidados

Amigos do

-

e

$

itonin,

1

1

total: 4.000,00
¿ - Para e

sí

us

? tolos”.

00

enóliso das progranagóos e realisagion desta naohlaká,

a dividiremos nos pontos seguintes: a) Relações Externas; b)
nealizações do osráter finoncoiro; c) Hanagá « renesga do dinheiro; 4) Trabalho educativo.

e) Rolações externas - Neste ponto, poríamos O K..Le, inifioada, Tol Rul-Bare

bosa, rosie Teion, Ploncíras,

“manto sos prineiros, tenoenos mantido en relações normalo, ou seja, tras
dalhos e representação. Com o Tel Rui Sarbosa, regontenento organizado eu nosso

,huv, tezo-nos lançado a trabalho do organização do comité, pola possibilidade
futura de vir o mesmo a constituir un compo amplo para Itrachavut. No que dis

respeito a voale Talon e "loneiras, mals ou senos nomale ten sido as relagóos,

visto não estar o Poaloi Palon acostumado a colaborar cos o movimento local, Za
especial para o X.K.Lo, tenos realizado trabalhos gerais, tendo-se conseguido
ta o ness usa sora total de doze mil cruzeiros,
;

bj Reslizações de caráter financeiro - Grandes teu 0140 nossas dificuldades para

Léver a cabo estas realizações em função da saturação da rua 1046508, às realie

nações que enpreendezos resuniram»se nusa canpenha de bonus local e no interior

de estado, e una rifa, rentendo tulo nun total de Gr) 11.910,00, Dentro douta ine

oluo-so ₪ campanha feita polo Partido, que vedundou nua total
de 0% 2.500900,

e
total dsso taixíasino, tendo eu considsração o caráter da cempanha, que ss plas
nificou ser extensa.

e) Hanagá - Ponando en consideração a decisão do órgio máximo que ee rofore A
una guisberut mericasit, o onif enviou a ôsto organismo tódo dinbeiro de guisbas
 כ סגו001001820 o de nocescitales luediatas. fisviense a quantia do G3$ 5.000,00
om agósto, e | de Ort 4,700,00 en novenbro, que com ohlichut dá usa quantia do
$

70. 0

4) Prabalhos educativos > Negte ponto entreria o tretalho desenvolvido dentro

do enif, nO que vo sofuro à E,K.L.j noda foi felto nôsto sentido. sure apenas

Q tentativa do organização 40 wma nesssvá c do uma 2108 60 0.0914, 60 8
de tódas as shehavot. "ão roalizou=se em função 4a situação chinuchi do uuif.
?( 5 8 ₪  םר ם > ם2 1 1  > | ב קPossando a analizar a ronlisação de nachická,
vanga dividícia em três setores: a) Correspone

dñonía e rengasa de antorial; Y) Organização da maskirut 6 0( 04
a) 49 analisarmos ag relações existentes, através do gorrespondância entre o
nesgo ani? o q Esgão sentrsilundor gue É e Hansgê Artait, podemos assinalar

que estas tez sido mules, não tentanão o Diretório Nacional suutoregos ao par
de siiuação pestoncl às movimento 6 probleses és vêzes comuns que surgian. Pos

Orento potes constatar que isto cantóéto co Último vês tenso intensificado,
checenão no desejável, Ea romena 00 0002101, infelismente, o neszo são aconto-

ceu, tato 8, não tenos regobido absolutamento nada durante tio o ano, quer no
aspecto inportentíssino qua diz respeito ₪ centralização ebinuohí de novimento,

etravía Go cavis do procrasao, ete. (que Curunte tão 0 ano curoceraa, o fol un
problezs eo aif), quer seja atrevés Co natorial sfucativo, os quals, os ánicos
que nos sentán un pouco om informação da situação leraolí, são as raras publica-

qóen recobidos diretanente de Ismel. Sugerimos à esta Veidá aonorabanente 0 64
pe do problema, sono erítica oonstrutiva, o envío 100600 anteriale, tão nogossã=
rios as ani?

b) Mo setor 49 ongenisação de mazkizut não houve grandos realizações; no entane

sa, o nosonsário fol felto para ums preparação do selhor eniacento para as macha

.6

Bot, Loto 6, proparação de arquivos p/ machanot, eto.
6) Foi elaborado ua fichário das diversas shabavot é suas kvutzot, Fichário do

metrichim, já que Leto urge para machanot 6 futuros trabalhos do Itrachavut.

Shajutai - Con o início das tarsias da nova Girigência, forngusgo
un ahitaf hasnt?, no qual participaren os chaveria da

maskiput, isto $, dados a motivos particulares e políticos, não participarem pos
terioraente 08066 shituf os Gois rostentos chavería de 8º daria Hachshará.

Tas questões do Érten obevratá, procurou»se na naloria des vózos oncarás

sou a aáxica flexiblildade, mas nunca peruitir que questões de Órden possoel

fossem impecilhos para trabalhos do movimento,

quanto so sotor do militângia integral, tovo um nívol bastante alto, los

vando en conta ainda a questão de superaçúnulo do atividades en poder Gepoucos
ebaveria,

No que se refore à proflssionalisação, pera as bachurot constituiu um sório impecilho, Gala a inexistência praticamente do sscolas cu cursos técnicos

ende putessen ter un aproveltanento Á altura, Mesmo na oscola tónica de agricule
tura, delzou muitissino a desejar. Para os bachuria,polerenos classificêcla de

ótima, onde dois dôles recebem a sua profissionalização como mecánicos do Depar» |

Ounonto rutônouo do Tetradas do notagon, é O terosiro já 6 tratorista,

Ho concernente ao estuão da lingua hotráica, foi bon, dentro de certas
restrições,
quanto ao 5º Garin, dois chaverim tem sua entrado fixada para janeiro,

enquanto que a ohaverá Betty, dadas à tarefas múltiplas Go Girigência, hatrachá,

oto., não tem fixada ainda a gua data de entrada,
Financeivanento, dosenvolvoneso dex a kupá voshutefes, sondo que todos qu

sous chaverin, nun malor ou comer período, coupam ou ocuparam capregos ds um
turnos CMEPLADAOS Sendo suo havia granão procoupação

nêsto sotor, dadas a necesaidados por que iria passar a kupá posteriomento,
8 o seminto o novinento êmasciam da kupá:

ro

Orb 24.482,00

Total

00

Enpréstino ao enif

= caixa

4,566 ,80

11.408,90
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parto
Esghasos
Tendo como finalidade o melhor resultado e uma perfeita distribuição do
trabalhos para as sechanot, constituiu a mazkirut duas sonissdes: a) vasd chinu-
MPEGRPI

9

00

Para

01

6

a) Vaad ohínuehi - Os trabalhos desta comissão deverias 008082 0000, Lear»

do em vista a necessária preparação pró-machanó dos nadrichia es seus respectivos
chuguim, alguns madrichin mogno em seus primeiros contátos com a hadrachá, A preparação s6 fazia necessária em vários aspectos: metodológico, programas de sichot,
detalhes técnicos, desenvolvimento geral de machané (messibot, onogueleghadat,

taofivt, eto.)
Tentando»se evitar as nuito prováveis inprovisagóss quo decorreriam de pros
paros de última hora, o trabalho conegou mesmo sem a renessa dos programas e da

orientagás da Hanagá Artait.
%

 פסdois chuguia, pode-se constatar o seguinte desenvolvimento:

il » Shug Hasolelia -» Desenvolvou»ae um programa do metodologia nêste chug e paicologta da idade, visando suprir uma falta existente nos madrichim sôbre o agsuoto e principalmente dos pré-madriohim, que entraram nux trabalho intensivo, já

que 38608 pegarão novas kvutaot na machanó, O programa de sichot foi elaborado 6
dosenvolvido dentro do chug, com tôdas as complesentações possíveis (trabalhos,
taofiut, tarbut, etc.) Consta o programa do síchot sequentos sôbre colonização
e dofesa, quanto à itrachevut, foi ela organizada en dois sentidos: interno e ex-

oro io ato

|

י

ן

0

"

o

16

|
terno. Pqr interna autemsa entendo=80 o trabalho dos madriohio no sentido de 10»

varga tdlos os seus ahanioiin ofetivos e conotas à machanó, A externa está sento

organizada vizando anpliar o núnero de ohaniohin de 8210276, 0 consequente couple»

mento na falta de chaverim nas kvutzot existentes o na oriação de mais uma kvutzá
no mínimo, À primeira com bons resultados, é a segunda, atusimente são poucos,
devido ao sasasoo tampo todisado à 39%0 trabalho, Assis prassndo-se a participa»

gúo de elace kyuteot de solelis na machanó, vesuitado da bipartição de usa exige

tente e outra resultante de itrachavut,

11 > Chug Hatsofin - O chug apresenta vários problemas referentes à hodreshá, já

que a maioria já que a maioria dos madrichim pertencentes à shiehvat habonin são

novos dentro do ohug. Tanando isto en consideração desenvolveu-se un programa de
metodologia aplicada ₪ 6.

0 programa do 810005 já fol elaborado con 50008 08 seus detalhes, e está
saendo desenrolvido dentro do chug. Consta do uma viagem à Erots ₪ 16 degenvolvos
so hitiashvát o haganá (Serssa), quanto à Luraçhavat, como nos 400818 chugata,
tá sento organizado no aspecto interno o exterho. Protendo-so lovar às maghas

not oênco irvutzot de taofin,

0 número aproximado ds chanichia que partiolparño de machaná das duas she
chavot, será mais ou menos de oitenta.

achanot - a) Bonim - É pensamento do ohug habonin levar o maior não

moro do ohaverim possíveis a osta machanô. Dossavolvo, por»
tanto, um trabalho de 1trashavut de bonta e preparo prívio necessário prô-maçhas

not nas kvutgot exiatentes, Lovarego-á um mínimo de quinze chaveria a esta machas
nó.

ש

 (ס21000 - 03  עפכ409 quatorze ohaveria que conpõen 8 810806 e que 68

à machanó, está se fazendo proselitismo, mas não provômso rasultados imediatos.

-  ה640411011 principal do funcionamento dês

te vaad é a contralização guiabarática das
diversas maçhanot. Nesto sentido organizou-so uma planificação financeira para

estas realizações, É a soguinto:

