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Falta a canada dirigente do enif, lá maapilia (17-18 enos) 7-8 chas
verim, Grupo mais
sério deJbachurot, Buchuríne um grupo fraco, sem
ligação ou responsabilidade p/ o movimento. Boas probilidades com
boniu - reserva grende. Problems de que, com o crescimento das bonot
aumenteres suas responsebilidades sociais, ocssionundo declinio das
kvuteot em vírtude de bailes. 2010112 de reunen, Trabuiho educativo

fraco. Derameso artgaot pero meapiiim. Aliat Honoar - nadas 7º gorin

nenhum chaver novo. Situação finencelre 666

RIO DE JAUSIRO » Igicio de ativisação do snif em tor

no do 3º seider, Keskirut nove, leo foi possível realizar todo O trás
bulbo planificado. Felto de forges internas, Froblemss de vegtibula»
res com moapilim, 3º seider interno, Trabalho de reorgonisaçõo intere
Da. Necessidades de se apresentar no 108 Bnctsmagto ₪600
de maskirut. ¿xcosso de tarefes uv consequente neo responsabilidade,
Pouco & pouco foi o snif so erguendo, ¿hituf, por probienas finencuio
ros « pessoais, impediu o trabalho. Perapectivas, concentração em
torno de dbikuria

com bons efeitos internos queress continuar neste

ritmo, até transformá-lo em coiso norual do enif. Ln finanças, há um

degroscino de »migos de Ichud, trabslhandoess névomento em gua amplie

ação. Caixo 5 queiai congelada por causo de grandes dívidas. Aliat

Henosr, não há nada, dhacham, idem, Chsverim para hachshará, apones

1 apresentou sheilon. Divisão de trebalho entro os shlichim: (Hachon)
מפמת סו: = ₪084 - jornel » kyutza do moapilia
Harêo:- chinuch - amigos do 264

Blendina: +» kvutaa de bonim - moró - denças ,0tC,.s

Chico: 2 kvutsot de maapilin - cbug de raapilin - vinho
Eliga:- chalutsiut -» chug bonia +» kvutas de miáapilin - misret

Chaitehik:e Hanhogé

- relações externas -» bilurin » Grupó alef

Bedmont- nada «tom aparecido ) 1º de laio)

Complementação do relatório pelos shlichim:

Chico: quabi nada a acrescentar. cuadro ₪010

Froblemos poucos a pouco se tranformando em normais, iulta de úefinio

ção de cheverim, Perda de dois chaveris com u definiçao da Ein lorote

Problemas de militância, enif «e hadrechá com s kvutsa nais velha de

maspãiim (2º linho do snif). Falta completer o quadro de hadrachóá, Nº

do chaverim do enif « 80 - pode sersupliado bastanto, Fulte de nore

malização da shichvé do meopilim, não funcionamento noraal des kvue

taot.

epbiente do snif ostá se transformando, ambiente de tnul com

preocupação de der conteudo ds atividades, Hessibó de 1” de Halo bone

ónif antrendo eu rito de funcionamento bom. Prooqupação vera que as
coisas entreu nos cixos ) 1880 somente em relação às Shichavot monde
tas - maspilia moio emoríos sen grande ativização (. numa da in Do.

rot - seiram 2 chavoría que vinham s reboqus do
pos Havia à neces
sidade de der um passo definitivo em direção 84 ráliténcia, ixplodiu

um momento tudo com os 2 chaverím que ecabsras saindo do movimentos

Consequencias negativos para o chevrá.i saida abuteu bastante 9 grupos
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Porém não mais sltornativas, Helhorou,pouco depois.

itghik « Havia s impressão de um grupo de chaverim trãs
balbando, mãs não uma impressao de movimentos Sem coordenação de tra»
talho. Grende perda de energías, Concentragao de forgas en lom A Ha»
ateneut,
parendo aesín o snif, Comegou=so a exigir meis de chaverin

e conseguiuese bons resultados, gpresentandosse ds forma boa, “sale

vendo = cara” perante o iuhuv, São havie exigências mutuas dy funcio»

namento de kvutzot e chuguim, Iniciouego e É nacessório a criaçao de

 פמטtradição no anif, uma conciontisagas maior dos chaverim, Probles

mas de folts ds vida de chaverim, de icvutaot, etGo«eChoverim firmas

no movimento pougo a pouco se atávisando no Guif. Conseguíueso algue
mas 001889 boas, souso à pouso está a movimento inic
a criação

de uma response. bilidoda maior perante o tradelños. Grando desorgonizãs

ao finenesira. Folta de contrule financelro no enif, irtasot e Pilu»
din funcionendo alternedamonte, bimensais, Necgssidade de *q esmples
ter as kvutsot do anif pols kvuteot sono tal nac existem, 960
peques
nas e acefrlas, Soh? dsPicil és ve treballar. Sede emboa0
e devassa pensar en un snáf em Copacsbens, Concentração interna notes

séria, Neo há 7º garin, Precisaeso outrur cm contacto com magehimnim
urgentemente e tentar former un geupo de 7º garin, Nao há nada de ,

Aliat isnoar, Trabalho de Amigos de Ichud, contocto com Partido (neo

devesse perder tempo,

trabslho sem futuro, O trabalho com O partido,

em yes de ajudar, dificulta o trebalho. Programads para 15/7 e ineyguo
ração cficisl de enif pars conhecimento externo e para anular a ação

dos bostos malévoles contre o movimentos Todos os chaverim do shituf
em trebslhos quer externos ou internos como cobrança de auigos do
Ichud, otG..s inso há trabalho profissionalizante )e

SAG PAULO - tentativa de recêguimento do snif, Conse=

gúlueso alguma colsa, estruturação de um gripo militonte equilíbrio
de situação finenceira s oquilíbrio gorai do anif, 3” seádor y ana»

goleghabat » internos e bons. Iom Reatmeut com bos apresentação extere

na. Kechiskot da se engrodando no trabalho. Falta cotruturoção de ghie
chsvet menores, formação firme das kvutgot de maapilim e do 7º garino
Chugim pougo a
pouco se normalisando com excessao do de maspilim pela
falte de madrie
e cutres problemas, Nova distribuição das kvutuot
cons s entrade no chug, en começo de jnio,

dos madrichin do 00

7º gsrin, gurpo alef e magshinin,nac funcionando pola falta de forças
pars O trabalho. lá agora  שוdisponíveis e esperesse bons rébuio
tados Necessidede de prosolitismo de tzofim « volclim, necessidade do
ecompanhamento de madrichim, ett...»

Gueromos gupliar ₪ snif, com true

na Víia haricna, Pensaege resolver 05 problemas de intensificas

quo do trabalho e acompanhamento. Tem que sé resolver vs problemas e

expandir o trabelho poro os bairros, Grupo girigente Lou, militáute.
Bem funsionamento das machlakot. Letrutureção do ahituí nas vasos pros

etas com bom equilíbrio financeiro. Situágeo finanseira em gorsi

a o com porspectives de estabilização é problema da sode esjá para

ser resolvido. Conseguiu-so alpuma coisa, Formoueso uma comisseo de

amigos dispostos a finencior Cró 49.000,00. ¿diag hanoar, tonos
2 chaverim curtos e 4 prováveis,

PARTO ALSURS - Início do trabalho após recetruturão

«des € reformas gerais nos quadros dirigentes, Funcionou o snif bem

Sáindo todas as atividades progremadas gor bom nº de chaverim 3º
seider interno + externo. Grando sugosso, com grondo afluência do
áshuv = 200 a 300 pessoas. Continuoua trabalho dentro do rito

prosgstaboleçido sem grendos alterações, Goo pedido de suida de

Jony para shlichus no Rio, operou-so uma mudança sensível no snif.

Grupo de militantes grande » shituí com 13 chaverim, Percebsu=pe
qq se deveria descontraligar o trabalho. Pascoueso para o chug do

moapilim Peixe e Eluza, podendo assim ₪ Rosa trobelhar ep chinucas
O chug de Gonim 11000 com a Dorinha e o 06 8016118  מכש4 Rosinhã,

Sutrou para o chug de bonim um chavor nscpii que tem desenvolvido
um bom trebelho, À câfâda do Jony deu oportunidade a us rodisio de

trataiho inclusivo 2 entrada de Nena, couo chulutziut ne maskiruto

consoguluese colocsr todos 68 chaveria dl shítuf no tygobelho e fun»

cionarem bestanto ben e com responsabilidcde, cuasi nco há proble»
sas de militánelo e trabalho, sou unaexcelente ação go shituf, True
balho finsneciro difícil pelas condiçoes da ejdado, Nao é goscÊvel

aliar entrades Sinanceiras à profiopionalização, Tendo poréa a Be
normalizar toda o situação, -O 001002  מסס8₪ colocado dentro de un
grupo de estudos wuito sério o bom, funcionando 3 vozos por semana.

Párigência ne kvuta Ein Dorot con bos ativisação. O trobsilho foi

bem

desenvolvido, as kvutsot funcíonsren, e es artzaot tes saido bem,
h - 5 chaverim, com axcalentgs rosultrãos, ) estudo
cu en Lorno
de economia política, Situação fimançoira sos muito
. inif com
algums dívidas, Principais entradas do Amigos 40 100 uisdogras
Crioueso grupos de estudo para maspilim » 4 vosos por semana com

fo e outros servicos pequenos que conseguiram manter o serviço in.
terno de anif, Até 30 de Kaio ou começo de Junho, o quadro de smigos

do ¿chud a derá uma entrada mensel de Cri 5.009,00 a 6,000,00. Ha
possibilidades de midanga de sede. Un grápo do Poslei Sion pretenda
colocar o snif num nova sede, O que parece que se derf logos
7º gogin > 18 existo un grupos «usnto ses chevoria que giram em tors

no, não foi feito nada, Deverá ser feita ums 8880140 de rosojugío
de chaveriu e entrados na hschsharé, otc... Cuanto é ampliação nao

201 feito nads por problemas inorentes so grupo do neapilim, Há 4
kvutot de maupiiim:

Bror Chsil - Pelxo + funcionabastante bem
kv. de prosólitos + ¿lua » não funcionou normalmente nes tende

a melhorar bostanto,

10o Soga - funciona normalmente
jebdut,- Tubi - grendes problenes ne kvutes que se rofietem na

participagáo dos chaverin, mes tende s se estabilizar, introde de 1
ehaver no chug de bonia s de 2 para un próschug de bonín,
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hHED - Situação com tendência a se estabilizar, Letão

em hachsharé 20 a 21 choverim e há uma grundo estobilidode com pros

blemas gorais que não chogaa &  ליי ייvituação boa, mas tem sâno

da que ser melhorada, Falta espirito Imuatã, Vida tarbuti intensa com

atividodes, ensaios, onegeieshabot, constantes, Letímulo de loitura

indivudual. Ivrit regular « 2 kitot o mais um chugdovrci ivrit, Pros

pro apresentados e interesso, Trabalho ingenso, com horas de vos
unteriado pora conclusao do trabalho. Situação finencsiro estobílio

sade com poucas dívidas. Situação crítica comum e felto de chofer.
Saídes profissionais programadas paro Vaio. lul bom comp pintos de à

din e galinhas, Nofet » À vacas 6 2 tourinhos, 2 vacas velhas com mau

10100. 020/68 de 1 vaca com 11 de leite,

HANHAGE ANTAIT « 1)  לcomeçou de

trezada peles viagens dos chaverim, Começou nos
cios de A
o Ge
lho:
bastante o esté quase bom, 000658060 com shlichim bom, lespose

tas

tuas e com regularidade, Contacto intenso com a hachsharé atrás

vês dn Vandat Hakesher. Corresponáéncia normal. Cam contacto com à
Renhagã Elioní e com a Notsigut um contacto às vezes viciento mes

necessário, Jau contecto com « Vaadat Hotaué de Eror Chaile
4
2
2) Hagi
|
: funcionou bome ale
ques reunices com o agií Sao Peulo para a divigao do trabalho de ros
qões externos, Relações ixtornas dem desenvolvidas, trabalho ini.
cialmente acumulado, mas entrando no ritmo agora, 0 0 0880 iianour
coméçõouess novanento. Som as Vionsiras temese feito um bom trabslho,

dE
3)
E
¿eeuit: Poriodo de ros
organisação, Possibilitoy todo y funcionamento
jornal, da Canhão

₪4, 059... Problema de noo participação dos unifim, Lista de cródio
tos maior que e da débitos. das gtoram relatórios dos auifim, Pretons
de-so 288052 com us dívidas eu São Paulo até Julho, Necessidade do 8

entradas de enifia pois não há vutras. 26 não entrarem nomínimo GPjes
40.009,00 até 31 do ruio, haverá possivelmente uma situação Tinanctoio
re crítica, ie
porem os ssifim coopererea, entrerexos na Moataé em
situação estável, sem dívidas e com saldo iuxiiio da Guisberut Artait

sos enifim e luach, Problema do mechek de 280000000 Levantamento toré
que ser feitoaté 15 de raio. Problemas de Headonin - trómitos com
Erets, cominhão da Hechsbaré, protloma₪0 2616 Hamachanot(devoró ej.
tar construido no Rioaté Julho). Dosgao de um sítio em São Roques
Temos que ums resolução sobre 261% Hsmachenot no Rio.

Des

: BIO DE JANEIRO » Macpálim » magehimim (Ideologia): Há

duas gomenasinicicuege o chug raioni gos perspectivas de se reunir

contimmaderente + com grende disposigao de estudo individual. Necoge
8102080 do grupo dirigonte de ter úm locsi de discusades. Participa.
ção da maskirut o ghituf, Programa: história do movimento obreiro,

Fuito bom e ampliado. Programas em geral para mespilim: programas dee

finitivos. Una kvutsa de meapílin segue un programe de sociología jus
deles, Em gerád o nívol ideológico
bustante baixo. Toda a preocupas

ção do grupo nais velho se concontra cm torno do chug reioniçããm

perspectiva - artsaot ieraciím, dadas no snif artesot sobre Marx,

Há um progrema quinzenal de arteaot. Para a kvutzá Lin Dorot está
sendo dado oprograma do 2ºano de maapilim. De mpnetêo gordã nao

há preocupação de estudo, Não há Profissionalisagso do shituf.Fale
tam completamente os instrumentos para o chênuch. Começasgo agora
à fazer alguma 001880 Ha
: tsofim: sem responsabilidade por
cause da falta de expo
cía na hadrachá, Começosse agora un tras

balho séblo de formagáo de madrichim de tzofig e solelim. Pretgndo=
so iniciar un pró-chug, cuanto à qualidade, não é muito boa, Não
há vachická de Chjnuch; o vaad pamadrichim se reune, Cnogeleshebat

preticemento um nãos do Dudu, não havendo ums mechlaké para 1800.
Material en folta. Trofiut nada, Kishut é itonsut felta ainda bestane

tos Muterial de machlaké ge chinuch chego, e É sempre muito útil ao
snif,
e bastante usado, Nao foram feitss publicações intergas, nam

foi preenchido o mesrech, Progremas pera taofim e golelim são 08 dês
finitivos. Para bonim' foi dacs um programa de festes judaicas, O ese
tudo do ivrit se restringe so grupo dirigente, alguns meapilin e bos

nim. Fretendo»ge mendar fager o tilboshet no Rio mesmo,

SÃO FAULC = Pouco funcioraren os neapilis somo kvutsa.

Vel ser dado un semináris proximemente., Programas aplicados, os
de.

finítivos, Grupo alof não funcionou, artaaos foram dedos muitas com

bastante velor, mas seu solucionar q problema, Miko 8 interesse se

rio pela leitura, Tentousso 2 chuguin: história judaica e isracios

grafia. Forem progremnades nais artasoto ¿ profissionaliração do Shi.
tul está en andenento. kuitos magpilim profiscionulizados. Cricu=se
us chug Hiktzoi que começou bem, com 20 chaverin, Parou un pouco mes

deverá ser intensificado, UÉ uma pequena áficina

que € bastante

mx
aproveitêvel les siichavot menores há: 8 maúrichin de tuclim, 6 de
8016112 e 4 de bonim, Xadrichia sen preparo na hadrachá, nas o trús
balho tem saido bom, NÉ um projeto de ampliação dos chuguis para o

preparo. lenci  טייוו ויser feitos agora, Paita de exveriéncia
6 19001 Hasbichvá frucor é pouso concorri
intodologia a usuBi, tentendosse melicré-ias sásbut וסט, 86000dos,
0
denças em ensaios pare atividades, Formaçãode umgrupo de danças6 6
dos mersksim, 110.11

us co toutro (egue já 208 sus 2º eprssonteção). Nao forem aproveito
s

des as publicações da Machlaké, Macruch está sendo preparado,

fune

cionando en geral disrlamente. Progromas aplicados, os definitiv
os.
Itonut - Pessach e un cutro Íton de lom Haataenent,
Itondi-kir de tao
fim

e sojclim, feitos em geral, Maboné está para suir en breve,

Tile
boghet nao há, lvrit bom, com 30e40 chaverin divididos en 2
A menhlaká de ehínuech núo funelonou ben, por um problems do kitot.
de
espaço do anifimpliousgo a sifrig, Também sofre da falta de falta
ua São
la próprias
PORTO ALSORE -— Ideología Heapilin - Nagehinin vo atãão

ot normais dados por cheverim do snif ou outros; grupos de estudo
;

FOLHA à
funcio.
leitura bastante fraca, muito pouca vida ideológica; chuguim
nendo bem - taçfim - bom com onegéd-shabot com 8 6610100680 60 0
a 25 chani

ge chug

is ofre da falta de tempo dos chavorim maiores. gojo-

+ usendo-so dupla hadrachá, com maus resultados Há

para 6 kvutgot. Foi modificads a eotruturo do chug, ino
2 madrichim
do 1 madrich pera o chug de bonim o dois pars o pró-chug de bonimo
Fraco funcionamento da shichvá no periodos DO grupo central de muapj

aposar dos problemas externos
lim, há alguns que tem trabalhado
vao se tocou aândso nos problemas de dofinição Última, Tegtou-so aigo
com grupos de estudo, e seminários, tendosse notado reaçogo favérgo
dos
veis nos cheveriu, sem que tenhos porén levantedo discusaves. vu
problonas mais sérios de Porto ¿logre é o 18168 de metorial ideoló»
gico, onde se aprovieta muito o pouco material que háiokot precisa

constituindo bom instrunentode trabalho chindeni

ser mais constonte,

co. Naghlaká de chinuch boa no semestre passado. Gem a vindo do Jony
pars S&o Paulo, & machlakí ficou bastante desfsicadr, estudando-ss

as formos dc reconstituiela, /rogrames definitivos pera tzofim o boaim, para solelim de acordo com o funcionscento des kvutzot, & defi.
nitivo paro maapília. Publicação sobro Shavuot em endamento, pronta,
faltendo peDor rodada. ¿gquena pora os snifim enviado, nuo has
vendo colaboração, com 6008880 06

ROCIFE , BELO HORIZONTO o GURITIDA - nada hÉ o acresceã

tar so relatório já dados

=denos ” E

chik: Diante dos relatórios,

podemos ver que 0

poo Foco q E é o chinúchico e, onds loto funciona, ₪0 4
se conserva forte. /roblema principal, conplementeção 088 וטא
do os a obrientagéo do trabalho de complementar € besíficar as kvu=

taot,

seguida.

(etg Julho deverá ester enceninheda) Nao parer com

o prosolitÍsmo. im Seo Paulo, parece qu este trabalho já estê em
andamento e assim poderemos chegar u

dulho com O movimento busificas

do, com kvutgot fortes, com bons madrichin, pare depois de Julho, pos
dermos nos lançar so proselitismo, Até Julho deverao estar estabelos

cidas as bases de  ייe equilíbrio da

sbarut dos snifim.

+» eBporasgo ter =
Ho ão, com/ & atividade externo de 15 do &
de entrada pera cobrir o defjcit existonto, U nesmo deve ser feito
nos outros snifim pers que naé haja estos problemas quando, com grane
litismo. ABe
des concentração interna, o movimento 6% lançar &o
cidos e tbasie
sim, na Kostsa de Forto Alegre poderemos estar este

1102008 internamento. Devg=se próparar o enif pora a Aliat lianoar o
7º garin, nos quais deverão egtar basificados stó Julho,
שש
8  וaa nos enifin melores. ו
dl
que

lançar as

bases

firmes e

s

do

trabglho pare mesmo após &

Postaé, O barônetro do movimento É o snif São Paiig que ostó bastane
te bom, apresentando bons resgltados na concentração interas,

e que

10 8
ar o 8014
deveré se lançar já à ampliação do snif, 0066
luta imediata para que não se ouça mails que o snif iio está se afune
dando, cada vez falando en se erguer e sempre se enterrando mais,

FOLHA 9

Isto não pode continuar, o snifk Rio dove de uma vez por todss dx 60

erguer e não mais se apresentar como até agora, Porto Alegre é pras

ticamente hoje
ter mantido

em día o 2” snif do movimento y

firme enquanto o Kio máx cría e a

cipalnente por se,,

8 vesos tembén 0

Paulo, Deve=ge consolidar definitivamente e 28. linho do movimentos

áfinel de contas a direção do movimento deverá ser renovada, sem que
isto absle profundamente O govimento.s Devemos desde ¿já nos lançar a

êste trabalho

de concentreção internas, ainda em Vaio, não esperando

mais os próximos meses,
2
00000: 001888 a conquistar e nao feitas:1) Hachlas

ká do chinuch - Seo Paulo estébem estruturada,

faltando apones Chi.

nuch. Alguns Kadrichim ainda não entenderem e
ortéíncia desta ta»
rofa, Deveria so reslizar em breve um Soninério de chinuch central,
que porém só poderí se realizar no próximo ano, Temos que nos propõe

ror desde agora para estg seninário, Temos que preparar madrie
poís perte dóles ainda neo sabe o que significa realmente & hadrachá,
No relatório de Porto ¿legre, vê-se que o machioké de chinuch deveré

muito em breve intensificar à públicação de material para os enifimo
mento à Julho, acha que 206026 86 fozer uma peguishá poquena do Chão
nuch em fins do Junho, para se poder planificor as beses de trabalho
para o més.
ב
5
dimigo: Leverso os snifis trobalhar bem em
ção
daguilo a que ee propuseram 1 e 20 que parece, no Hilo,

ser alguna goisa se se lavar firmemente a frente 08

poderé

se lus

nos estabeles

cidos. Ein “go Paulo, a meno coisa, Em Porto Alegre, deverí se dar

muita atençeo às definições de chaverim, pois isto vem a ser us dos

problemas principais do enif. Doverá se ver um novo plano de reforço
para Curitibo, onde o snif está bem fraco, Em 580 Fuulo, &8 preparão
ções externas, ao contrário do que no Rio, auxíliaram imonssmente &

concentração Interna, Propoc-se que se faça qm Julho uma séria de ae
tividedes externas que auxiliem & concentração interna, Devereo ser
feitas urtzaot, onogoieshabat, ctCese cuanto É conciontização dos mãe
árichin, tenege em plano us grande número de
publicações para madrio
chin, Uno des atividades das shlichulot deverá
ser uma nova serie do
seminários tanto chinuchi como raioni, seminários curtos e usis tare
de, en Janeiro, us seminério longo, nacional, Deverá ainda haver uma

grande atividade financeira externa pers este nós,

gy

to

 וO que já foi feito é bustahte bom, há uma

Situação mais estável no movimento. imadurecjmonto melor de certas
camadas, com bons resultados, Uma recuperação e firmesa boas € Muia
to promissoras, Podemos assim diger que temos> em 380146 e Dos
lo llorizonte, un enif forte em Ses Paula, wa
om deselvêlvimento

no Rio, un snif egtável em Porto slegre, Quanto à chiínuch, deverá has
ver uma modificação e usa melhora na linha gorêã do tra
e É mão
cossário cristalisar chinuch no movimento, É necossério criar uma cãe
mada de madrichim forte, firme e culturalmente elevada. £ necessário

| QuE
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fazer tudo neste sentido nos snáfimmaioros. Devesse intensificar &
atividade da machlská de chinuch, nso gó fazerEro nas tulio

bém a orientação gorol e a cantralização chinúchica

necessária a criação o cristalização

vas de trabalho

quipes de trabg

mo Iuentos É

2a linha, Ué bgas pergpoctio

O futuro 856 a» Koataa, NÉ tempo neo ce viam 6=

tão grandos, honggeneas e fortes. “5 atividades

de Julho deverso ser £ internes e nao externas. Soninério chinuchá
locals Concentrar internamente os snifinm, inclusive crescor e aunene

tar os enífim, Crigtalização de kvutzot e shichavot. Atividades cãe

ternas só quando não prejudicarem 28 intornaso

2
Berman; 20  סטףse deu a entender, parece que é chinuch
nao causou progeupação sos cheverim, o que na 266110806  את8
e eim apenas ,* וas formas SSLOE
₪
4
₪
1,£ exatamente
8
ue ₪0 ,סק טעק6 8 0₪
laké de chimu

AA orgão centraligador e de orientação do movimone

tos Dove-se acompanhar e orientar os madrichín e procurar os molhos
res valores pera o trabalho educativo.

5) id É Devgrí ser o ués de £ Julho un més de grane
des atividades nos suifim, lão se deverá fazer noste mês nenhuma de

tividade nacional, devendo os snifim concontrereso internsmento, De»
verao ser feitas nosto nós visitas dos ghiichim da lHanhagá pelos

enifim, reslizando alí seminérios, auxiliando no
0011510 ,
Será o mês do trabslho educativo, o mês da fártificação das kvutzot,

& o mes de preparo dos madrichima, o nos des artasot, dos

1

reñoni, dos seminários internos. Neo se deveré ponsar em atividades
nacionsis como peguighot e moatzé entes do fim do mês, Seró 0 ₪68 0

mosdon, da remodelação dos mesmos, da pintura, dos itonci kir, da ore

gonização do meshek tuofiútico, + concentração devorá ser iniciada

em fins de Junho, logo após otermino dos exames e

o dia 29 de Julho, concentração ns

mo des energias para que se Chegue

qual deverá sex

longereso até

inverter o úóxio

peguishá de chinuch, en princio

pios de 00260 cam bons resultados. dais detulhos sóbre estas ativi-

dades deverao ser conhecidad pelos cheverim muito em breves, devendo

à machlaká de chinuch enviar uma Circular a respeito. Deverão os snie

fim apresentar, com base nesta carta, propostas sóbre atividades o

divisao das shlichuiot sabendo que estarão empenhados nelas chaves
rim shlíchim de ianhagé e mais um ou dois chaverim ds hschsharé, Des

verá o assunto ser reostudado, tendo por base as propostas dos snie
fim, na rounico da Maskirut Peilé marcada pera 10 de Junho, que de.

verê,em 18 insténcia decidir a respeito, Ficou jó estabelecido o ste

guinte:

a)

circular da machlaká de chinuch aos enifime Jimico e loustate

até 11 de Majo,
b) reunião da maskirut peilá dia 10 de Junho,

e) preparo das poguishot e da Hoatzs, có bemmais tardo,
dj no setor finançoiro, as schlichuiot deverao der financiadas
pelos snifim, com excessao de Recife, pera q qual ficou estabslecio

FOLHA 21

do que o chaver que fôr & Recife, deverá passar em Salvador, onde

entrará em contacto com o Snr. Pasternak, que se comprometeu há ale
gua tempo atrás o fazer uma cam
o Com o resultado da campanha
deverá ser finencjada a shlichut,

6) Só receberao shlichut os onifim que se compronmeteren 4 finane
ciar a viagem c & permenôncia do sholiach ה4
dm relação à iostza, Ífezeso um orçamento das dospesos, chos

 שיקê soma de Cri 60,000,00 de despesas, Foi aceita ums proposta
que se-os enifim pagsrom até fim de Julho suas quotes, a Quis
t
aptait financiuró a viegem; cago contrário, as despesas
ções, inclusivo viagem, correram por egonta dos snifime
6( 4
: ho 7º
- Touge om hachshoré 15 cheverim do 6ue
rin e
chaverim do
garin, Não temos ex hachoharé um
o sólido
e maduro. Vêsso à força do gorin, mas éle soíre com & falta do chão

verim, Há um espírito saudéível e de trabalho, Deveró entrar em haghe
shará em Agosto us bom grupo para que haja alieh no fia do ano.Jão
há hoje una baso sólida para o 7? garin. £ necoss

a ampliação do

queria com o proselitisuo para biltistunatiu, Deverá haver & peguishá
o gsrin em Julho, mas neda se poderá fezer com cute garin enquanto

estiver apenas com 20 chaverim, gomo gstá hojo. Temos que concentrer

forças nos enifia para g ampliação. Nao podemos coir em crises, o que

|

fatalmente se dará se nao houver uma preperação pare ug rodísio ns
hachsharé, Foi acoita a proposta de se sentar a comássao de 3 com os

meskirin dos gnifim para estudar os nomes que poderiam entrar em Agose

to em Hachshará,
Juca,

Bo Llich

de Jaio: Foi aprovmis 8

Jorusa e Jara, te og chaverim

de 24 classo,

ו

viajar,

dos

dica
ve

se for no Provence,

en virtude do estudo de gravides da chsverá sara e por

ter a chavert Juca que acompanhar sou paí, doente, Ran os chavos

rim a diferença entre as pagsaçens do Rm 2& € 34 classe. חי

ainda que os chaverin poderao realizar un tiul de 5 4188 ;סק
enquanto esperar pelo novio israelí Joerusajén, pois o pae da chaverd

Juca, om virtude de seu estado de saude, não

diatemente, devendo repousar durante alguns

rá seguir viagen lo

e

intredas
hsharê: Foram marcadas as seguintes
datas para  וa (ato, adiada pos motivos de

saude,

deverá entrar em 25/5; Rachel Shapiro - 15/53 liclena Rechthand

devert ontrar em fins de Junho, logo que terminar seu curso profissios
¿ ביizonberg +» 15/63 foram ainda aprovedos os sheilonim dos chas
ve
silvia Feldman (6% gorin) que deverá entrar, na categoria de ge

rachat, em 25/6 e Narcos Hendel (6* geria) que deverá entrar, tenbén
como oreiach, em 25/5. O sheilon da cheveré Maria ¿pomberg está s
penso, já aprovado
pela Hanhagé, mas dependendo 14מ00 6640

por parte da chaverá, Foi aprovada a propogta de que os madrichim do

machon assinem sheilon até £ próxima reunizo da llanhegé, Foram ainda

eprovsdas as mudanças de categoria dos seguintes chsvorim: de moszad

para chavers Kina Faciornik, Sarita Fricduan, Oser Fogel,HMeurício Fighe
man,

Boris Dahis, lienrique Sazan,
Sara Xilgrom o gaurício 6

1/5 o 8/5

e ¿other olha Kisinik, 08 chaverim
, Que entrarán respectivamente em

, estão ne estegoria de mona.

2

adela oogultos: Foi aprovado pedir
pascagem
pas
ra Udosa Uryn, condi o
para Bror 010115 o ego זיוידה
4 Bror 00811 comunicou ao chaver Chaitehik nado ter autorio

sado a aliah desta 1901118 em Setembro, ficando o chever Chaitehik
de osclarecer o assunto.

 וe

6

2

Co Vagdat+
: bata
Mm realmente perio
tido um contacto 17 ישהיHanhagó e o Kibuts Hachsharé,

trazendo resultados
cos para
contacto entre o Snif Soo reulo e a
tente, Tónego ido
para a hacheharé,
dadas pelos chaverin Jimico, Cho

esta, Há também um estreito
Hacheharé, O trabalho é impor»
com aulas de ivrit e artueot,
ld,e llgustat. É necessério sn.

pláar a Veadat Hakegher en relegao 8 080 Paulo. O ômbito da vanda

deveré ser ampliado para o futuro.
de uma comissão
0= Honografia: Aprovou=se a forma
para
estudo da mono
ja. Será constituida pelo
merakez da Vaedat
Hakesher, chalutziut e chaver hekibuta de ¡lenhagá, menahel haneshek

do 10062 Chaitchik e Reustate
le ¿lies 4

: Já

£

temos

di
es

detos co

-

para &

alíah de Setembro.Pol Dea proposta : dis 10/6 dever
terminar o trabalho de preparação da Aliat ijanoar, tendo quo ester
nesta data todos os papeis dos chaverim ds Aiiet fanoar na Hanhagê,

inclusive documentos e exames médicos. Será feita & concontreçãs na

Hachsharé no mês de igosto. Juanto às chovrot de aliat hancar, estas

serao envisdes pelo correjo às instências,

devendo os gnifim &s ene

carreger dessa distribuiçao, -Anexo seguira carta fixendo o termino

do trabalho para a aljat hanoar de Setembro, em

de 201058

q ma enquanto: em São Paulo, 2 certos o 4 provóveis e em Porto ie

gre o mesmo número. Nade nos outrus snifimo

7) ro Tarefas a realizar:
oghnit liachodesh: teré que sair novamente, acrescentado de ki.
shut e outras 001824895 4

Lapim Lomegrich: transferido para a machlaká, deverá sair em bros
$
Jegretchimugh: semencsi, com problemas de chinuch. incarregado:

| Heustate

o

Legs:
: Sars e lisa cotão responsáveis
pars que seja entres
gue =? רצע5/02 o materialo
9
00111: 8464 288 ע0%1016 66  המו2008 18 6
prechim: deve ser reformado e publicado.

crosregag:Solelim - dove sz entrar em contacto com & Hanhagá 2110=
ná pera se informar se mendarso o programa que está sendo feito em

Nireim, pedindo também esquemas é datas de foitura.

Zunfín Bónin - sichot até 25/5. Rio: 11188, Mario e

Blandins - 2 sichot +. Rosa até 25/5, devorá responder urgentemente

se feré ou não as 2 síchot até esto datas

¡
: terá que sair até dis 15 de ogda mes ( entregue pelos
enifin 4 | ou ser justificada a não entroga.s Caso não ches
gue, cessarí tods a correspondéncis e & rezesss de material. Caso
neda disto acontecer até dis 15, deverá alguem, às custas dos enie
e emred 9 a
Ru
2908 - ¿bgnyt:
Vendas dona É sair quinsenalmente
O 1º já dia 15 de ado,
pil: São Faulo esté fasendo e deverá em breve estar pronto.

5 : em Porto ¿legro, até agora não vieram artigos dos enifim,
opel: deve-se entrar em contecto comx a Hanhagá ¿lioné e com o
movimento no Chile para se ver se serís possívol o envio,
diabo et: que se mande camisas aos enifim e que estes feçon o
tilboshet até fins de Maio.
GROR + Percoberameso numerosas falhas com a publicação do

o À

s anuncios, falta de prétics dos chaverim, pensamento

ainda não formado sobre conteudo, etlCses
Em relação aos números seguintes, foram sprovades divorsas propose
tas, a sabor:
₪
1) os tomas deverso ser bem estudados por terem que ser de interes.
se tanto do movimento eomo do isimv.

2) a primeira purtecala página deve cer variada, com pequenas notíe
cias de interesse, à Últims páginas deverá ser ém 118 artigos loves,
servindo como propaganda do movimentos
3) a comissão encurreguda da revisão do jornal deve ser constituj.

de pela Maskirut Pellóá e en gerál todos os chaverin de lanhegó en Sao
Paulo.

4) estabelece=se a deta limite de 12 de Kaio para feitura do jore

nal,

para que este estejas nos enjfia pera bikurin.

5) quanto à divulgação, deverão os enifim intensificar a compunha
do assinaturas, encarrsgandosss depois a machleká do envio dírsto dos
jornais sosassinantes

6) deverao ser nomeados nos enifim responséveis pelas assinut

para que estas estejam na hanhagé nes datas previstas. Je isto não ge

der, se fechará o Jornal.

Elnançasdo nº.d: Gastos totais
Cro 110200,00
entrada toted
Cry 12.000,00
Obs: grande parte dos Cry 12.000,00 ainda nao entraran, devendo ser
enviados para O Kxuhk Jornal o mais urgentemente possível,

9) Quis

possivel

em breve,

ríodo até

4

+ O balango de 27/10 > 26/4 1ה00₪1101מ06 0 4

ser feito, deverá entrotanto ser enviado aos snifim muito

ben como una carta com os orçamentos previstos para o pos

2
pi
a Moetaé,
Para a rogularisação da situação finonceira dos enifin, res

solyeu-so a feitura de um Luach, Segue carta aos snifin com especifi.

eagoos a respeíto. Ficou porém fixado

o seguinte, en relação às datas:

20/5 o luach deverá entrara na tipogrefia

25/6 deverê estar nos anifim
& venda dovofé iniciareso em princípios 606
Poderão assim os enifim pagar as quotas à ilanhagê, permitindo
chegarese À Hostza sem dívidas.
2
“uanto à Beit lsmachanot, roceboueso a dosção de um sítio em
-

São Roque, perto de “ao Paulo, devendosse estudar o local, im rolas

ao Rio, doveré até fins de Vaio dirigirese pura 14 o chaver Pú»

) Para procurar un local apropriado.
:
uanto a Keren Heshlichin foi agovedo para Malo Cró 4.000,00
para o shituf do Rio, devendoeso para os próximos meses recstudar
0 caso, tenda em vista o orçamento que o Rio deveró mandar, Porto

Alegre pediu teren lisahlienim, o que deverá ser estudado em cunjuno

to con a Guisbarut Artuito
me
a

ב לש5 Entrados principais: takoif ( que fol recente»
o aumentado) € lucro eventusi do vinho, Deveré o LH enviar para

Hanhagá os relatórios mansãás da cáixa B, com orçamento e 8 contas

bilidade do vinho. ¿provado gasto da caixa B poro reforma de mula no.
cánica e deverá ainda ser estudada a troca que foi proposta do 1 bos
gorro, un touro, e mado Cr y 3,000,009 por uma vaca, tentioque se ver

as possibilidades de vende das duas vacas que noo tén mais serventia,

10(

: Lepertamento_para

Juyontude:fol dado un rue

latério
desepvolv e criação 24% Des rtamentos Deverá ser
feita uma reuniao, não tendo ainda sido regolvido que será o rupros

sentanto + Para a ordem do dia deste reunizo, apresentaremos 08 Ses
guântes pontos:

à mosdonda de Tnuot Noar
be legalização
4
Cs criação de uns biblitocs central para madrichin en Sao Paulo

6 סמ

¿hlighyso(= שבל
: 006מ00 עם0610 =18
guns impecilhos no estudo do haver והe
devendo em considera»
gao o pedido da Hanhagá ¿lioná, se a passagem for comprade até o día

25 de lalo, o chaver kutner sairá para a shlichut,

: Deverá vir ao Brasil ainda no
VisitoB
mês de Maio o chever Zitm
Sheliach emu trabalho na Netsigut, que

deverá aqui permanecer 6-8 días. Deverá permanscer 2 días no Kio
vindo depois É Sao Paúlo, onde deverá ter uma reunião com a vesklrut

Pell£, e devrá passar tambén un día ex nossa Hachsharé. Temos na Of»

dem do dia da reunigo com o chaver,

que combinar a Poguishá Juleímco

ricena e o seminário contral de nadrichin.

11)
Sd hemPerl Legspelegn: Foram aprovedas diversas propostas
Bá
a sabor:

&- devgrao ser vgndidas inicialmente 3000 Ervores, na seguinto
= 1.100 árvores
Sao Paulo
distribuição:
fio de Janeiro

Porto ¿logre

=

700

709

"

=

Curitiba
Recife

By Horizonte

o
o
o

200 érvoros
120
e

12

"

be deverá cada chaver do enif comprar ums árvore, e que esta

campanha interna se encerro no dis 15 de Junho, O KHSD também des
verá comprer árvores, usa pora cado chever,

G- que toda a atividade do mbvimento em prol do BEL, reverte
para o fundo do luar.

de que os snifin envien A Hanhagá un relatório nensal de campa»

aha e que se enviem os recibos de entrega do dinbeiro ao Lil, 4

Hanhagá.
jota: osta campanha deverá do extender por todo o ano de 1956,

12) chachem: Foi feito um répido relato dus pasos desta companha é

um Polato das atívidodos do chaver Ledmon, neo se sabondo ao certo

em que bases funcionaráeste campanha por neo ter aínda o chaver

baduon recebido instruções precisas da Jerusalém, Temos por enquane
to, como trabalho interno, levantar nos chugueí hansapilia o proble=
ma, organizando listas de possíveis candidatos à chachamDevesse tone
tar inckuir nostas listas un grande n* de chaverín que giras eu tor»
ם0 0660

)31 E

28: de Madrichin: O gprimeiro tenpo do curso foi dedicsdo

ao aprendizedo de ¿inguo € de terra. Bons resultados na concentração
feita no Brasil com os madrichim, dando boa basa de estudo, Hachon

ofegzecs muito relogivamente à hadruchá,Hschsharé em Ramat Iochanan

muito frega, por nso ter havido bom acomponhamento. Dificuidades na

progragegso contínua do curso, dando mergom s grandes falhas como a

inversão de seujnírios, tendo sido dado primeiro o fnuatí e depois

o + סגמ ד04200 01898 bos margen às discussões. Hachsharé

em  עסעםChail bos em gerêã, pecando polá feito de preparo do kíbuts
para a reconçao é acompanhamento de um grupo do Hachone Uma semana

de hnchshará en Nefaleim, sem grande utilidade, Excelente hachshará
em Hireim, polo preparo anterior do kibuts, Bom contacto com a Hlanhas

gÉ£

Elioné, muito bom o contecto inicial com Bror Chaíl caindo depois

por problemas internos do meshek, Hochon muito bom como ligeção viva
entre movimento e Erets, deyendo se enviar, como até agors se fez,
chaveria $ já preparados. go é necessério enviar grande nímero de
madrichim, só quando isto não gtrapalhe o trabalho da tnuá, Foi feita

e aceita 2 seguinte distribuiçao dos madrichim:

seo Paulo: Paulina, Shulinho, Hugo, Fernando
Rio
de Janeiro: Blandina, Newton.

Curitiba +

lao foi acejto ua podido de 000140 de que o Fernando fique
14 em lugar de vir 4 Sao Paulo.

de egulepentagao.de tiuljmehaflegog: Forem aprovadas

diversas propostas, a saber:

À) deverá o assunto merecer un cuidado especial de guora em die

ante, Dsvemos toner cuidado, envolvendosnos eu uu " cordão de Segue

FOLIA 24

2)

da ו

os 5101486 hofláçot 660900 ser aprovados em reunião
Ra

6

3) quaisquer modificações de 10081 e horario deverão ser vistas

em conjunto com chevoris de maskirut,
a
4) os locais de tiulim e heflagot deveras sor conhecidos pelo

menos por ₪ chaverim du maskirut, conhcendosos farmácia, telofono 8

postos de socorro «1 gerál.
5) dovoruo os enifim enviar chavería para cursos de salvamento,
prineiros Socorros, Giles...
:
6) tais chaveris devorao cutar obrigetoriamente nas atividades,

e) isidoro abromovits: Dovorá a ionhagó enviar uma giro
cular aos anifim com dados para à haskaré que deverd ser no día 24
de liado. Deverá ainda encrevor á fenflia do chaver Isidoro exprimin.
do,0 posar do movimento + comunicando»1ho a dato e horório da haskaré,

d) Peguáshot

som +

2

1(4 Sacar  )ו ספותertentn, não tendo o partido respondi.
do nossa curte a respoitos
a»

2) iii + não foi mecligado, por não acharem os chaveris do Kki.
necessidade. ¿gora $ mecessória, voveró a poguishá estebelocor que
todas as entradas de RAL provindas de mivitento, revertan para O laar
al ghem Derl atanejd0n.

3)

Piogeiras Sao Paulo; rosljgada s peguishó, chegarem as seguino

tes conclusoos: às ag pioneiros noo pretendes 8  וoficial
mente as machanot do movimento.
iS
be dovesge vender o mais depresva possível o local de
Itú.

Ca

tam bom

>

a

as participações das Pionciras

nos fundos de caixasde Kachanot e Heshok ¿liah.

a

de não interogsu por enquento a formação de we Cdi.

tora em conjunto com o movimento,

4) Fionciras Rio tvíuego 661000850 8|.
e) Mimo

ode

ES

dedo foi aceita & proposta

de troca do mine Ao
Ê a pe ode Hanhegãe Hê o probles
na de que o minedgrefo só poderá sair de Porto alegre
em princípios
fe Junho, por Pm p< ns snif, Foi fixada y date

5/6 pera o envio
dos mimeo
vs,
devendo os shjichim das Hanhag
orto slegre fazer os arrenjosnosessdrios. 40 que consta o end se

está infornedo de tal troca, nao havendo problemas.
E

í) je

da E

ás foi aprovado a nova congile

tuigao de socretario ca Hanhagá, que

Fedro, dío todo;

mais Fourício,

₪ Soguinto: na secretaria,

na machiské , Faulina e Kapulski, 1/2 día cada o

2/2 dia. No jornal, Hugo, 1/2 dia.
E) e
dogsquan: Faltam aindo « entrar para o Koren

Hemeguen: un total

de 40.500,00 que Juatamento com 08 2.000,00 que

há em csixa o mais 5.000,00 que 50 echan com o sprelorinaldi, constio
tuem o total a ser entregue. Vixogeso para 018 28 15 de Laio a entres
Lie
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| temos possibilidade de fazor une editora pide

pria e devemos fasé+lo.s iropgstas aprovadas:

de que se eleja ung comissão pare cotudar o Casos
Ze que esta comíscao verifique orçamentos completos
de

faça um plano de 5 lívros

io verifique o problems de tradutores, וי יוו
je verifique o problema da distribuiçao polos
Aza

6 marque a datá de infcio gos trabalhos

Constítuom a comissão: Jimico, Cheinfeld, 008545,
£utner e Ehuch,

à) Livro do“gemas 0 livro escrito por ehavor¿agan fol Lido
per pessoss ligadas uos meios artísticog que forum da opâniso de que o lie
vre deve ser publicado. Devorá a Comissao de ¿ditora estudar as formas de

publicaregs este livro o mais rapidamento possível, que seja este vendido

pelos mifin e que sirva de estízulo pare 09 autorvs om potencial que tos

mos no à Zed

0 91

1

Vai haver nos días

ג
6
Julho

uma VFoldá do טי4 do nes Dove o movimento participar deste cole
gresso e ter a missão de abrir os olhos dos chaverin do Partido avs problg
mas sionistas brusiloiros. Problemas de escolas judaicas, de sliah, 6 cus
tros dos quais os chaverim do Ichud cstão myito mais próxinos do que os cha

verim do

Partido. S nocesséria ums preparação intensa dos gagahinimn para

que os delegados saibam o que falar, Devosde ter ums posição firma c goria
em relaçao 80 trabalho conjunto de sovimento e Partido para a intensificas

gáo de grupos de Vaadot Hanoar, de Comitós de inigos, GLCess,,

.

Gs objetivos da Yeidá do rosloí Sion, 880 8 610000000 6 posigas
do Partido no Brasil, en duas etapas: 0 0868800 do movimento chalutsiano o
O presente, :2ס6 ש,102001 6 8 posição oca do Partido na luta
no
Brasil, de transuisgao dos fatos do Listado ao juhuv brasileiro, o problema
de se Intonsificar a ; 1182, 060454 56 880 00  סגה88 ,8010086 0 006
o
um instrumento da luta sionista Ou neo, 050046 8 02188 00 Vurtido não
usa

erise organizacional nas una erigo ideológica, de falta de objetivos eérios
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