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III2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA HANHAGK ARTZIT

São Paulo, 7-8 de Maio de 1956
PRESENTES: Jony, Sazan, Chaitehik, Nhuch, Jinfico,

Neustat,

Herman,

dg Blandina, Paulina, Sara 024 Edith,  וChico, Chein-

feld, Chulinho, Kutner, Ben Zvi, loshe,

é

N

ORDEM DO DIA:

2) Aprovação da Ordem do dia
2)

Ata

% Correspondência
k) Relatórios: a- snifim,
b- chinuc
c- debate
5) Atividades de Julho

hachshará, hanhagá

6) chalutziut: A-7º garin

8- 8 aliah de Maio
b) entradas em hachshará

6- Vaadat Hakesher
D- Monografia
E- Aliat Hanoar

7) Machlaká: a- chinuch ,

b- publicacoes
8) Jornal Dror: a- nº 1 - conteudo e forma
divulgaçao
contabilidade
b=- nº 2 e 3

+

9) Guisbarut Artzit: a- balanço 27/10 - 26/%
b- planejamento futuro

2
c- finanças do KHED
10) Relações Externas: a- Departamento para a Juventude
11)
12)

13)

b= shlichut Kutner - Netzigut
c- visita Bitman
Iaar Al Shem Berl Katznelson
Shacham

Diversos: a) madrichim

,

b-=- regulamentação de tiulim e haflagot

6- Isidoro Abramovitz
d- peguishot com PSH, Pioneiras e KKL

e- mimeografo de Porto Alegre

f- secretaria da Hanhagá
g- Keren Hamaguen

h- Editora

i- Livro do Sazan

j -Veidá do Partido

k- próxima reuniao

Jchud

hanoar

Dror e Hechaluta Hataair e Habonim

hachalutei
o Gordonia o Macabi Htateain 4
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| Ordem do dia - aprovada

Ata da reuniao anterior - aprovada

Correspondéncia - aprovada
k) Relatórios:
a- Snifim: RECIFE - Tem havido uma correspondência regular com
os Shlichim, O snif foi encontrado numa má condiçao, parecendo ao

ishuv que o IHH tinha fechado as portas, Internamente notava-se qua-

se a mesma coisa; nao havia responsabilidade na açoes com excessao
daquele grupo de chaverim que nós já conhecemos dos relatórios ante-

riores, Trabalho inicial de reorganização e de reerguimento do snif,
Necessidade de se tomar parte nas apresentaçoes externas marcadas,o

que foi feito com exito bastanta grande, 3º seider interno, Iom Hagueto e Iom Haatzmaut, externos, Sucessos grandes, animando os chaverim e acordando o ishuv, Caminho pesado e longo para o futuro, devido à insconstância das shlichuiot anteriores,

Schichavot: .tzofim - nao há

solelim - 1 kvutza, lo chaverim, madr, Mina

bonim - não há , Ida trabalhando com boas perspecti-

vas.

maapilim - 2 kvutzot - a menor (KBK) é o grupo dirigente. Funcionam juntas,
2

Shlichut: Isaias, Ida (só até 10/6), Greiber, Abrão ( em Recife

wwe por problemas particulares). Grandes problemas com o grupo dirigente, que é um grupo de chaverim sem grande firmeza,
Guisbarut: em perspectivas

7% Garin: nao há nada

Aliat Hanoar: nao há nada

Houve um pedido extra-oficial de que o Fernando fique por lá,
Há dificuldades enormes no trabalho da shlichut, necessário mais 1

Shaver em Julho, Foi feito um oneg - shabãt com a participação de
25 chaverima

BELO HORIZONTE « Mesma situação de Recife, Melhorou
e tende a melhorar ainda mais.Existem praticamente todas as

muito

shichavot: há dois madrichim do próprio snif - solelim, Hilda - bo-

nim, Zinho - maapilim (grupo que promete). Bonim bons com boas pers-

ectivas futuras. Zinho formou um grupo de estudo dentro da AJD, on-

há possibilidades de se obter 8 a 10 chaverimp para o movimento.
Ari e Bernardo completamente afastados, Newton ajudou muito. Trabalho
com bonim, maapilim e AJI. Snif conta com 30-35 chaverim, Onegei-shabat regulares, Trabalho de shlichim bom, Shlichut até 30/7. Hilda

dá aulas e estuda, mas istonão atrapakha no trabalho. 7% Garin não

há,

Aliat Hanoar também não, Ivrit bom ( um grande grupo dentro do

snif é de sabras ). Boas perspectivas para as atividades de Julho,
Está sendo dado um programa de carater ideológico aos chaverim mais
velhos,
-

avançar.

.

CURITIBA - Situação mais dificil. Não se conseguiu

Sé Ro

Ichu

Dror e HHechalutz Htatzair

demais de dificuldades,

anoar
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Habonim

Existe maskirut,
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Falta: a camada dirigente do snif, Há maapi

lim (17-1ê anos) 7-8 chaverim, Grupo mais sério de3bachurot, Bachurimgrupo fraco, sem
ligação ou responsabilidade / o movimento, Boasumprobi
lidades com
bonim - reserva grande, Problema de que, com o
eumentaram suas responsabilidades sociais, ocasicrescimento das bonot
o declinio das
kvutzot em virtude de bailes, Solelim de reunem, onand
Traba
lho educativo
fraco, Deram-se artzeot para maapilim, Aliat Hanoar = nada,
7º garin
nenhum chave
r novos, Situaçao financeira se equilibran
do.

RIO DE JANEIRO = Inicio da ativisação do snif
no do 3º seider, Maskirut nova, Nao foi possível realizar todoemo tortrabalho planificado. Falta de forças internas, Proble
mas de vestibulares com maapil

im, 3º seider interno, Trabalho de reorganizaçã
o interna, Necessidade de se apresentar no Iom Haatzmaut.
Nao entrosamento
da maskirut, Excesso de tarefas e consequente
nao responsabilidade,
Pouco a pouco foi o snif se erguendo. Shituf,
por
Pos e pessoais, impediu o trabalho. Perspectivas problemas financei, concentração em
torno de bikurim com bons efeitos internosquer=se continuar neste

ritmo, até transformá-lo em coisa normal do snif, Em
finanças, há um
degrescimo de Amigos de Ichud,

trabalhando-se névamente em sua ampliação, Caixa B quaisi congelada porcausa
de
Hanoar, nao há nada, Shacham, idem, Chaverim grandes dívidas, Aliat
para hachshará, apenas

1 apresentou sheilon. Divisão de trabalho entre
os shlichim: (Machon)
Herman:- maskir
- jornal - kvutza de maapilim
Marño:- chinuch - amigos do Ichud

Blandina:- kvutza de bonim - morá - danças ,etc.
..
Chico

-

:- 2 kvutzot de maapilim - chug de maapilim
- vinho
Elisa:- chalutziut - chug bonim - kvutza
de maapilim - misrat

Chaitehik:- Hanhagá - relações
nas - bikurim - Grupo alef
Kadmon:- nada -tem aparecido ( 1ºexter
de Maio)

Complementação do relatório pelos shlichim:
Chico: quati nada a acrescenta
Problemas poucoz a pouco se tranformandor, Quadro geral estabelecido,
em normais, Falta de definição de chaverim, Perda de dois chave
rim com a definiçao da Ein Dorot,
Problemas de militância, snif e hadrachá com
a kvutza mais velha de
maapilim (2º linha do snif). Falta compl
etar o quadro: de hadrachá, Nº
de chaverim do snif - 80 - pode serampli
ado bastante. Falta de nor.

malizagao da shichvá de maapi

nao funcioriamento normal
kvutzote O ambiente do snif estálim,
se transformando, ambiente de das
tnuá com*

preocupação de dar conteudo às atividades
, Messibá de 1º de Maio boa,
Snif antrando em ritmo de funcionamento bom,
Preocupação para que as
coisas entrem nos eixos ( isso somente em relaç
ão às shichavot menotes - maapilim

meio amorfos sem grande

ativização ). Lapa da Ein Dorot - sairam 2 chaverim que vinham a
reboque do Brupo. Havia a necessidade de dar um passo definitivo em direç
ao à militância, Explodiu
num momento tudo com os 2 chaverim
que acabaram saindo do movimento,
Comsequencias negativas
Ach bd

para a chevrá.A saida aba eu bastante o
grupo,
הת
acha ])%1
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Porém nao mais alternativas, Melhorou pouco
depois.
Chaitghik - Havia almpressao de um grupo de chaverim trabalhando, mas nao uma impressao de movimento. Sem coord
enacao de tra-

balho, Grande perda de energias, Concentragao de forgas em

lom K Haatzmaut, parando assim o snif, Começou-se a exigir
mais de chaverim
e conseguiu-se bons resultados, apresentando-se de
forma boa, "881-

vando a cara" perante o ishuv, Não havia exigências mutua
s de funcionamento de kvutzot e chuguim, Iniciou-se e é nacessária
uma tradicao no snif, uma concientizagao maior dos chave a criação de
rim. Proble-

mas de falta de vida de chaverim, de kvutzot, etc..
.Chaverim firmes
no movimento pouco a pouco se ativisando no snif,
Conseguiu-se algumas coisas boas,
pouco a pouco está a movimento
ando a criaçao
de uma responsabilidade maior perante o trabalho,inici
Grande desorganizaçao financeira, Falta de controle financeiro no
snif, Artzaot e rikudim funcionando alternadamente, bimensais, Necessidad
e de se completar as kyutzot do snif pois kvutzot como tal não
existem, são
pequenas e acefalas, Snif dificil de se trabalhar, Sede
emboa localização
e deve-se pensar em um snif em Copacabana, Conce
ntração interna necessária, Não há 7º garin, Precisa-se emtrar em conta
cto com magshimim
urgentemente e tentar formar um grupo de 7”
garin, Nao há nada de 2
41186 Hanoar, Trabalho de Amigos de Ichud,
cto com Partido (nao
devesse perder tempo, trabalho sem futuro. Oconta
trabalho com o partido,
em vez de ajudar, dificulta o trabalho, Progr
amada para 15/7 a inauguragao oficial do snif para conhecimento exter
no e para anular a açao

dos boatos malévolos contra o movimento, Todos
os chaverim do shituf
em trabalhos quer externos ou internos como
cobra
nça de amigos do
Ichud, etc... (não há trabalho profissionalizante),
SÃO PAULO - tentativa de reerguimento do snif,
Conse-

gúiu-se alguma coisa, estruturação de um
gripo militante equilíbrio
da situação financeira e equilíbrio geral
do salf, 39 seider e onegei-s

habkt - internos e bons, Iom Haatmaut com boa
apresentaçao externa. Machlakot Em se entrodando no trabalho.
chavot menores, formação firme das kvutzot Falta estruturação de shide maapilim e do 7º garin,
Chugim pouco a pouce se normalizando
com excessao do de maapilim pela
falta de madrichim e outros problemas, Nova
distribuiçao das kvutzot

coma a entrada no chug, em comego de Maio,
dos madrichim do machon,
7º garin, gurpo alef e magshimim,nao
funcionando pela falta de forças
para o trabalho, Há agora

 לdisponíveis e espera-se bons resu
l.
tados. Necessidade de proselitismo de tzof
acompanhamento de madrichim, etc... Quereim é solelim, necessidade de
mos ampliar o snif, com tra=
balho na Vila Mariana, Pensa-se reso
lver os POELe nad de intensificagao do trabalho e acompanhamento, Tem
expandir o trabalho para os bairros, que se resolver os problemas e
Bom funcionamemto des machlakot, EstrGrupo dirigente bom, militêânte,
agag do shituf nas bases proostas com bom equilíbrio finenceira, utur
2 e com perspectivas de estabilizaçãSituação financeira em geral
o, O problema da sede está para
ser resolvid
o. NR Epi grp Formou-s
e uma comissao de

IJchud

: 10 6 6600/05 Hatzair
2

e
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amigos dispostos a financiar
Cri 15.000,00, Aliat hanoar
2 chaverim certos e 4
, temos
prováveis,

PORTO ALEGRE -— Inicio do
trabalho após reestrutu
ções e reformas gerais
ranos quadros dirigentes,
Sáindo todas as ativid
Funcionou o snif bem
ades Programadas com
bom
seider interno e extern
o. Grande Sucesso, com nº de chaverim, 3º
ishuy - 200 a 300 Pessoa
grande afluêncis do

s, Continuou a trabalho
Pre-estabelecido sem
dentro do ritmo
ndes alterações, Com o ped
Jony para shlichut no gra
ido de saida do
Rio
Grupo de militantes gra , operou-se uma mudança sensível no snif,
nde = shituf

com 13 chaverim, Perceb
que se deveria descen
eu-se
tra
maapilim Peixe e Bluma, lizar o trabalho, Passou-se para o chug de
pod
end
o
ass
im
a
Ros
a trabalhar em chinuch,
O chug de Bonim ficou
com a Dorinha e o de
solelim com a Rosinha,
Entrou para o chug de
bon
im
um chaver maapil que
um bom trabalho, À sáâ
tem desenvolvido
da do Jony deu oportu
nidade a um rodizio
trabalho inclusive a
de
ent
rad
a
da
Nena
, como chalutziut,na
Conseguiu-se colocar
maskir
os os chaverim
dê shituf no trabalho ut,
Cionaram bastante bemtod
e fune com responsabilidade,
mas

de militância

Quasi nao há pro

e trabalho, com uma excele
blebalho financeiro dif
nte ação do shituf, Tra
ícil
aliar entradas financeir pelas condições da cidade, Nao é possív
ei
as 8  סיק101

normalizar toda a sit
81 Tende porém a
uaç
se
grupo de estudos muito ão. -0 shituf tem se colocado dentro de
um :
sér
io
e bom, funcionando_3
Dirigéncia na kvutza
vezes por semana,
Dorot com boa ativiz
bem desenvolvido, as Ein
agao. O trabalho foi
kvu
tzo
t
fun
cio
naram, e as artzaot tem
Criou-se £TUpos de est
saido bem,
udo para maapilim
4 - 5 chaverim, com
Vezes por semana com
excelentes resultado s,
de economia política,
Q estudo kirou em
algumas dívidas, PrinciSituação financeira não muito boa, Snif torno
com
pai
s
entradas de Amigos do
fo e outros servi 08
Ichud, mimeograpeq
uen
os
que
con
seg
terno do snif, Até
30 de Maio ou começo uiram manter o Serviço in=
do Ichud, dará uma ent
de Junho, o quadro
possibilidades de mud rada mensal de Cr$ 5.000,00 a “000,0 de Amigos
0,
ança de sede, Um grú
colocar o snif numa
po do Poalei Sion pre Há
nov
tende
a
sed
e,
o
que
parece que se dará log
7º garin - jé existe
o,
um Erupo. Quanto aos
no, não foi feito nada,
chaverim ue giram
em torde chaverim e entradas Deverá ser feita uma asseifé
na hachshará, etc.., Qua
a
101 feito nada por
nto
á
ampliacio nao
kvutot de manpilin: problemas inerentes ao grupo de maapilim,
Hg 4

Bror Chail = Peixe - fun
ciona bastante bem
kv. de prosélitos - Blu
ma - nao funcionou nor
a melhorar bastante,
malmente mas tende
Nir

-Am - Rosa « funciona
normalmente
Achdut - Bubi - gra
nde
s
pro
blemas na kvutza que
participaçao dos chaver
se refletem na
im, mas tende a se est
chaver

abi
no chug de bonim e de 2
ar, Entrada de 1
para um pré-chug liz
de bonim,

Jchud

hanoar

Dror e Hechalutz Hatzair o Yabonim
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KHED - Situação com tendê

ncia a se estabilizar, Estão
em hachshará 20 a 21 chaverim e há uma grand
e estabilidade com problemas gerais que nao chegam a prejudicar
,
Situa
ção boa, mas tem ainda que ser melhorada, Falta espirito Tnuat
i, Vida tarbuti intensa com

atividades, ensaios, onegei-shabat,
constantes, Estímulo de leitura
indivudual. Ivrit regular - 2 kitot e
mais um chugdoveei ivrit, ProEressos apresentados

e interesse, Trabalho intenso, com horas
de vo=luntariado para conclusão do trabalho.
sada com poucas dívidas, Sútuagao críti Situagao financeira estabilica coma a falta de chofer,
Saídas profissionais programadas

para Maio, Lul bom comp pintos de
1
dia e galinhas, Refet - h vacas e
2 tourinhos, 2 vacas velhas com mau
leite,

Oferta de 1 vaca com 11 de leite,

HANHAGA ARTZIT « 1)

trazada pelas viagens dos chaverim Centralização Geral: começou a, Começou nos inícios de Abril,
lhorpu bastante e está quase bom,
MeContacto com shlichim bom, Resp
ogtas boas e com regularidade, Cont
acto
inte
nso
com 8 hachshará atra
vés da Vaadat Hakesher, Correspo
ndência normal. Bam contacto com Henhagá Elioná e com a
a

Netzigut um contacto às vezes viol
ento mas
necessário, Mau contacto com a Vaad
at Hatnuá de Bror Chail,
a
%
2)
gumgs reunioes com o snif Sao Paul Maskirut Peilá: funcionou bem- alo para a divisao do trabalho de relaçoes externas, Relações Externas
ciaimente acumulado, mas entrando dem desenvolvidas, trabalho inino ritmo agora. Com o Vaad Hano
começou-se novamente, Com as Pioneira
ar
s tem-se feito um bom trabalho,
3
3) Guisbaru

t Artzit: Periodo de reorganizagao, Possibilitoy todo
o funcionamento do Jornal, da
Hanhagá, etc... Problema da nao particip
ação dos snifim, Lista de crédi.
tos maior que a de débitos, Não
Xier
am
rela
tórios dos snifim, Pretende-se atabar com as

dívidas em São Paulo até Julho, Nece
ssidade de E
entradas de snifim pois não há
40.000,00 até 31 de Maio, haveráoutras, Se não entrarem no mínimo Crg..
possivelment

ra crítica, Se

e uma situaçao financei-

porem os snifim

situaçao estável, sem dívidas cooperarem, entraremos na Moatzá em
aos snifim e luach, Problema doe com saldo Auxilio da Guisbarut Artzit
meshe

que ser feito até 15 de Maio, Prob i: de me chanot. Levantamento terá
lemas de Moadonim - trâmites com
Eretz, caminhão da Hachshará

prob

lema do Eeit Hamachamot (deverá estar construido no Rio atá Julh
o). Doação de um sítio em Sao
Temos que uma resoluçao sobre
Roques,
Beit Hamachanot no Rio,
b-Chinuch: RIO DE JANEIRO ב

duas semanasiniciou-se o chug Maapilim - magshimim (Ideologia): Há
continuadamente e com grande raioni gon perspectivas de se reunir
dispos

igao de estudo individual, Nec
sidade do grupo dirigente
es=
ter im local de discussões, Par
ção da maskirut e shituf, de
ticipaPrograma; história do movimento
Muito bom e ampliado,
obreiro,

Programas em geral para maa
pilim: programas de.
finitivos,Uma kvutza de maapil
im seg um programa de sociol
08108. Em gerãã o nível
ogia ju=

ideológico

Jehud

Banoar

| Dror e Hechalute
Hateain o
6%

Habonim

bastante baixo, Toda 8 preocupa-

bachalutzi
+

À

\

kids

/

Gordonia + Macabi
Frateain 4
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çao do grupo mais velho Se
concentra

perspectiva - artzaot israelim, dad em torno do chug raioni.Em
as no snif artzaot sobre Marx,
Há um programa quinzenal
Sendo dado º programa do de artzaot, Para a kvutzá Ein Dorot está
2º ano de maapil

há preocupação de estudo

99

im, De maneita gerãinão

há Profissionalização do shituf,Fa
tam completamente os ins.truNao
men
tos
para o chánuch, Comega=se ago la fazer alguma Coisa, Mad
ra
richim: tzofim: sem respon
sabilidade por
causam da falta de experiênc
ia
na
hag
rachá, Começa-se ago
balho sério de formaçao de mad
richim de tzofim e solelim, ra um traSe iniciar um pré-chug,
Pretendento à qualidade, não é muito boa,
há Machlaká de Chinuch; oQua
vaa
d
ham
adr
ichim se reune, Onegei-shNão
praticamente um mãos do
abat
Dudu, não havendo uma mac
Material em falta, Tzofiut
hlaké para isso,
nad
a,
Kis
hut
e
iton-ut falta ainda bastante. Material da machlakg de chi
nuch chega,

e é sem
snif, e bastante usado.
Nao foram feitas publicaçõ pre muito útil ao
es internas, nem
foi peenchido o maarach,
finitivos, Para bonim foi Programas para tzofim e solelim são os deu
dad
o
um
programa de festas
tudo do ivrit se restringe
ao grupo dirigente, alguns judaicas, O esnim, Pretende-se mandar
maapilim e bog
fazer o tilboshet no Rio
mesmo,
:
SÃO PAULO - Pouco funciorar
am os maapilim como kvutza
Vai ser dado um seminário
,
pro
xim
ame
nte
. Programas
finitivos, Grupo alef não
funcionou, Artzaot foram aplicados, os debastante Yalor, mas sem
dadas muitas com
solucionar o problema,
rio pela leitura, Tentou-se
Nac há interesse se2
chu
gui
m: história jud
grafia, Foram programadas
mais artzaot. A profissio aica e 29288610tuf está em andamento,
nalização do shiMuitos maapilim profissio
um chug Miktzoi que com
nalizados, Criou-se
egou bem, com 20 chaver
im, Parou um pouco ,mas
deverá ser intensificado,
Há uma Pequena áfi

o

cina, que é bastante ax
aproveitável.Nas shichavot
solelim e 4 de bonim, Mad menores há: 8 madrichim de 520118, 6 de
richim sem prepar

o na hadrachá, mas o tra
balho tem saido bom, Há
preparo. lemei lun, dev um projeto de ampliação dos chuguim para
o
eráo ser feitos agora,
dos meraksim, Tiulim
Falta de experiência
e Iem
Metodologia a usual, ten ei Hashichvá fracos e pouco concorridos,
tan
dose melhorá-la, Kishut
danças em ensaios para
bom, cançoes e
atividade
s, Formação de ungrupo
de dangas e

um de teatro (este já fez

sua 2º apresentaçao), Não
das as publicações da
forem aproveitaMachlaká, Maarach está
cionando em geral diaria
sendo preparado, fun-

mente, Programas aplicados
Itonut - Pessach e um out
, os definitivos,

ro iton de Iom Haatzmaut,
fim e solelim, feitos
Itongi-kir de tzoboshet não há, Ivrit em geral, Haboné está para sair em breve,
bom,
Tilo
A machlaká de chinuch não com 30-40 chaverim divididos em 3 kitot,
funcionou bem,
por um
espaço do snif.Ampliou-se
blema de falta de
a sifriá, Também sofre pro
da falta de ua sa=

la própria,

:
PORTO ALEGRE - Ideologia Maopil
ot normais dadas par cha
im
Ma
gs
hi
mi
m .. atzaverim do snif ou outros
; grupos de estudo ;
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leitura bastante fraca, muito pouca vida ideológica; chuguim funcio-

nando bem - tzofim - bom com onegéé-shabat com a participação de 20
a 25 chanichim, Sofre da falta de tempo dos chaverim maiores, Solelim- chug grande, usando-se dupla hadrachá, com maus resultados, Há

12 madrichim para 6 kvutzot. Foi modificada a estrutura do chug, in-

do i madrich para o chug de bonim e dois para o pré-chug de bonim,
Fraco funcionamento da shichvá no
periodo. Do grupo central de maapi

lim, há alguns que tem trabalhado Es apesar dos problemas externos,
Nao se tocou aínda nos problemas de definição última, Tentou-se algo
com grupos de estudo, e seminários, tendo-se notado reações faváréáveis nos chaverim, sem que tenham porém levantado discussões. Um dos
problemas mais sérios de Porto Alegre é a falta de material ideoló-

gico, onde se aprovieta muito o pouco material que há,Leket precisa
ser mais constante, constituindo bom instrumentode trabalho chinúchi

co, Maçhlaká de chinuch boa no Semestre passado. Cam a vinda do Jony

para Sao Paulo, a machlaká ficou bastante desfalcada, estudando=se
as formas de reconstitui-la. Programas definitivos para tzofim e bonim, para solelim de acordo com o funcionamento das kvutzot, e definitivo para maapilim. PublicagS8o sobre Shavuot em andamento, pronta,
faltando apenas,ser rodada. Esquema para os snifim enviado, nao havendo colaboraçao, com excessão de Recife,

RECIFE , BELO HORIZONTE e CURITIBA - nada ג4 8

tar ao relatório já dado,

£- Debates - Chaitchik: Diante dos relatórios, podemos ver que O

ponto

fraco do movimento é o chinúchico e, onde 1850 funciona, o snif

se conserva forte. Problema principal, complementaçao das kvutzot.

No Rio, a orientação do trabalho de complementar e basificar as kyu=
tzot, é seguida, atg Julho deverá estar encaminhada) Não parar
com
o proseliti

smo, Em Sao Paulo, parece que este trabalho já está em

andamento e assim poderemos chegar a Julho com o movimento basifica-

do, com kvutzot fortes, com bons madrichim, para depois de Julho,

po=
dermos nos langar ao proselitismo, Até Julho deveráo estar
estabelecides as bases de seguranga e equilíbrio da guisbarut dos
snifim,

No kio, com/ a atividade externa de 15 de Julho, espera-se ter granoutros snifim para que nab haja estes problemas quando, com grandes concentração interna, o movimento ge lançar ao proselitismo,
Assim, na Moatza de Forto Alegre poderemos estar estabelecidos
e basificados intername
de entrada para cobrir o deficit existente, O mesmo deve
ser feito
nos

nte, Devg-se preparar o snif para a Aliat Hanoar
e
7º garin, mos quais deverão estar basificados até Julho,

Sazan: Situação otimista nos snifim maiores,
Teremos
que lançar as bases firmes e fortes do trabalho para mesmo
apés a

Moatzá. O barómetro do movimento Éé o snif Sao Paulo que está bastante bom, apresentando

bons resiúltados na concentração interna, e que
deverá se lançar já à ampliação do snif, Deve-se ançar
o snif Rio A

luta imediata para que nao se ouça mais que o snif
Rio está se afuna
dando, E vez falando em se ergyer e s mprê se
enterrando mais,

chud

anoar

achalutzi
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:

Isto não pode continuar, o snifk
Rio

deve de uma vez por todas du se
erguer e nao mais se apre
sentar como até agora, Port
o Alegre é praticamente hoje em dia o 2º
snif

do movimento principalmen
ter mantido firme enquanto o
Rio mix caia e algumas vezeste por se,
também São
Paulo, Deve-se consolidar definiti

Afinal de contas a diregao do movivamente a 2a, linha do movimento.
mento devorá ser renovada, sem
isto abale profundamente e movi
que
mento. Devemos desde já nos lang
éste trabalho de concentração
ar a
inte
rna,
ainda em Maio, não esperando
mais os próximos meses,
2
Neustat:
as a conquistar e não feitas:1) Machla
ká de chinuch - as Paulo Cois
está_bem estruturada, faltando
apeñ
nuch. Alguns Madriehim ainda
as
chinao

entenderam a importância dest
refa, Deveria se realizar em
a tabreve um seminário de chinuch
que porém só poderá se realizar
central,
no
próximo ano, Temos que nos re pã=
rar desde agora para este semi
nário, Temos que preparar madr
pois parte déles ainda não sabe
ic
y
O que significa realmente a
No relatório .de Porto Alegre, vê-s
hadrachá,
e que a machlaké de chin
muito em breve intensificar
à públicação de material para uch deverá
Quanto à Julho, acha que pode
os snifim,
rá se fazer uma peguishá pequ
nuch em-fins de Junho, para
se poder planificar as base ena de chis de trabalho
para o mês,

2
Jimico: Deverão

:

É

os snifim trabalhar bem em dire
daquilo a que se propuseram
çao
x
e
ao
que parece, no Rio, poderá
zer alguma goisa se se lava
se far firmemente a frente os plan
cidos. Em Sao Paulo, a megsme
os estabelemuita atenção às definições coisa, Em Porto Alegre, deverá se dar
de
problemas  הdo snif, chaverim, pois isto vem a ser um dos
Deverá se ver um novo plano de
para Curitiba, onde o snif
reforço
est
goes externas, ao contrário do á bem fraco. Em Sao Paulo , 258 prepara...
que no Rio, auxiliaram imensamen
concentraçao interna, Prop
te a
e que se faga em Julho uma
tividades externas que auxoe-s
série 66 8iliem & concen

tração interna, Devgrao ser
feitas artzaot, onegei-shaba
etc... Quanto à concientização
drichim, tem-se em plano um t,
dos machim, Uma das atividades das grande número de publicações para madrishl
ich
uiot deverá ser uma nova
seminários tanto chinuchi como
raiôni, seminários curtos e serie de
de, em Janeiro, um seminário
mais tar=
grande atividade financeira longo, nacional. Deverá ainda haver uma
externa pará
este més,

A

Cheinfeld: O

situação mais estável no mov que já foi feito é bastante bom, há uma
imento, Amadurecimento maior
camadas, com bons resultado
de certas
s, Uma recuperação e fir
meza boas e muito promissoras, Podemos assim
diz
er
que temos Snifim em Recife e
lo Horizonte, um snif forte
Beem Sao Paulo, um snif
em deselvílvimento
no Rio, um snif estável em

ver uma  היקe uma Porto Alegre, Quanto a chinuch deverá hamelhora na linha eráad do
cessário cristalizar chinuc
trabalho. Ésneh no movimento, É necessári
o criar uma ca.
mada de madrichim forte
» firme e acho
elevada, É necessário
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fazer tudo neste sentido nes snifimmaiores, Deve-se intensificar a

atividade da machlaká de chinuch, no só fazer paes. mas também a orientação geral e a cantralização chinúchica do movimento, É
necessária a criação e cristalização da 2a linha, Há boas perspectivas de trabalho para o futuro até a Moatza, Há tempo nao se viam equipes de trabalho tao grandes, homogeneas e fortes, As atividades
de Julho deverao ser k internas e nao externas, Seminário chinuchi
local. Concentrar intermamente os snifim, inclusive crescer e aumentar os snifim, Crigtalização de kvutzot e shichavot, Atividades ex-

ternas só quando nao prejudicarem às internas,
8
Herman: Ao que se deu a entender, parece que o chinuch
nao causou pregeupação 808 chaverim, o que na realidade nao acontece,

e sim apenas nao se conhece as formas de fazé-lo,

E

Cheinfádd: É exatamente pata isto que se prop0e a machlakéá de chinuch como orgao cemtralizador e de orientaçao do movimento. Deve-se acompanhar e orientar os madrichim e procurar os melhores valores para o trabalho educativo,

5) Atividades de Julho : Deverá ser o mês de % Julho um mês de gran-

des atividades nos snifim, Nao se deverá fazer neste més nenhuma atividade nacional, devendo os snifim concentrar-se internamente, Deverao ser feitas neste mês visitas dos shlichim da Hanhagá pelos

snifim, realizando alí seminários, auxiliando no proselitismo, etc...

Será o mês do trabalho educativo, o mês da fártificaçao das kvutzot,
à o mes de preparo dos madrichimm, o mes das artzaot, dos chuguei
raúoni, dos seminários internos. Nao se deverá pensarem atividades

nacionais como peguishot e moatzá antes do fim do més. Será o més do

moadon, da remodelaçao dos mesmos, da pintura, dos itonei kir, da or-

ganizaçao do meshek tzofiútico, A concentragao deverá ser iniciada
em fins de Junho, logo após o termino dos exames e prolongar-se até

o dia 29 de Julho, concentração na qual deverá sex inverter o íáxi-

mo das energias para que se chegue à peguishá de chinuch, em princípios de Agogto com bons resultados,-Mais detalhes sóbre estas ativi-

dades deyerso ser conhecided pelos cheverim muito em brevex, devendo
a machlakó de chinuch enviar uma dircular a respeito. Deverao os snifim apresentar, com base nesta carta, propostas sôbre atividades e

6191580 688 8011000100,0 que estarao empenhades

nelas chave-

rim shlichim de Hanhagá e mais um ou dois chaverim da hachshará, De-

verá o assunto ser reestudado, tendo por base as propostas dos sni-

fim,

na reuniao da Maskirut Peilá marcada pera 10 de Junho, que de-

verá,em 14 instância, decidir a respeito, Ficou já estabelecido o seguintes

a) circular da machlaká de chinuch aos snifim- Jimico e Neustat-

até 11 de Maio,

b) reuniao da maskirut peilá dia 10 de Junho,

e) preparo das peguishot c da Moatza, só bemmais tarde,

d) no setor financeiro, as schlichuiot deverão der financiadas
pelos snifim, com excessao de Recife, para a qual ficou estabeleci-

Jcehud
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do que o chaver que fór à Recife, deverá passar em Salvador, onde

entrará em contacto com e Snr, Pasternak, que se comprometeu há algum tempo atrás a fazer uma campanha, Com o resultado da eampanha

deverá ser financiade a shlichut,

e) Só receberao shlichut os snifim que se comprometerem a finan-

ciar a viagem e a permanéncia do sheliach na cidade,

Em relação à Moatza, fez-se um orçamento das despesas, che-

gando-se à soma de Crê 60,000,00 de despesas, Foi aceita uma proposta

de que se-os snifim pagarem até fim de Julho suas quotas, a Guisbarut
Artzit financiará a viagem; caso contrário, as despesas das delega-

çoes, inclusive viagem, correram por egonta dos snifim.
6) Chalutziut: A- 7ºgarin- Temos em hachsherá 15 chaverim do 6º gas
rin e

chaverim do 7º garin, Nao temos em hachshará um grupo sólido

e maduro, Vê-se a força do garin, mas éie sofre com a falta de cha-

verim, Há um espírito saudável e de trabalho, Deverá entrar em haçh=
shará em Agosto um bom grupo para que haja alish no fim do año» Nao

há hoje uma base sólida para o 7º garin, É nacessária a ampliação do

garin com o proselitismo para bilti-tunatim. Deverá haver a peguishá
do garin em Julho, mas nads se poderá fazer com este garin enquanto

estiver apenas com 20 chaverim, como está hoje, Temos que concentrar

forças nos snifim para a ampliação. Nao podemos cair em crises, o que

fatalmente se dará se não houver uma preparação para um rodísio na

hachshará, Foi aceita a proposta de se sentar a comássao de 3 com os

maskirim dos snifim para estudar os nomes que poderiam entrar em Agos-

to em Hachsharé,
B- Aliah deMaio: Foi aprovida a aliah dos chaverim

Juca,
de 23
ter a
rim a

Jeruse e Sara. Deveráo os chaverim viajar, se for no Provence,
classe, em virtude do estado de gravidez da chaverá Sara e por
chaverá Juca que acompanhar seu pai, doente, pagando os chave=
diferença entre as passagens de 2% 22 e 32 classe, Aprovou=se

ainda que os chaverim poderao realizar um tiul de 9 dias pela França,
enquanto esperam pelo navio israeli Jerusalém, pois o pae da chaverá
Juca, em virtude de seu estado de saude, nao poderá seguir viagem imediatemente, devendo repousar durante alguns das,
Entradasem hachshará: Foram marcadas as seguintes

datas para entrada em hachshará: Jaime Katz, adiada pos motivos de
saude, deverá entrar em 25/5; Rachel Shapiro - 15/5; Helena Rechthand

deverá entrar em fins de Junho, logo que terminar seu curso profissional; Ida Aizenberg - 15/6; foram ainda aprovados os sheilonim dos cha-

verim Silvia Feldman (6º garin)

que deverá entrar, na categoria de 0-

rachat, em 25/6 e Marcos Hendel (6º garin) que deverá entrar, também
como oreiach, em 25/5, O sheilon da chaverá Maria Spomberg está sug=

penso, já aprovado pela Hanhegá, mas dependendo ainda de ratificaçao

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

machon assinem sheilon até a próxima reuniso da Hanhagá, Foram ainda

aprovadas as mudanças de categoria dos seguintes chaverim: de moamad

para chaver: Mina Paciornik, Sarita Friedman, Ozer Fogel,Maurício Fish

man,
E.
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Boris Dahis, Henrique Sazan

e Esther Molka Misinik, Os
chav
Sara Milgrom e Maurício Meiller,
que entraram respectivamenteerim
em
/5 , estáo na categoria de
maamad,
Aliah deadultos: Foi aprovado
pedir passagem

ta A 8118 para Bror Chail, No caso da fam paília
1
Chaitchik naé ter autorificando o chaver Chaitchik

0- TaadatHakesher: Esta vaadá
realmente permimagnífico enthe a Hanhagá e o tem
Kibutz Hachshará,
os magníficos para esta, Há tamb
ém um estreito
Snif Sao

Paul

tante. Témese ido para a hach o e a Hachshará, O trabalho é imporshará, com aulas de ivrit
dadas pelos chaverim Jimi
e artzaot,

co, Cheinielde Neustat, É nece
plãar a Vaadat Hakesher em rela
ssár
ção à São Paulo, O âmbito da io am
deverá ser ampliado para o futu
vaada
ro, »
E
D- Monografia: Aprovou-se a form AS
ação de uma comissão
para p estudo da monografia,
Será
constituida pelo merakez da
Hakesher, chalutziut e chav
Vaadat
do Kibutz, Chaitehik e Neus er hakibutz da Henhagá, menahel hameshek
tat,
E- Aliat Henoar: Já temos k cand
idatios certos paga a
aliah de Setembro, Foi apro
terminar o trabalho de prep vada,a proposta : dia 10/6 dever
aração

da Aliat Hanoar, tend
nesta data todos os papeis
dos chaverim da Aliat Hano o que estar
inclusive documentos e exam
ar na Hanhagá,
Hachshará no més de Agosto. es médicos, Será feita a concentraçao ne
Quanto as chov

rot de aliat hanoar, estas

serao enviadas pelo correio

carregar dessa distribuiçao às instâncias, devendo os snifim se en,-Anexo seguirá carta fixa
do trabalho para a aliat
ndo o termino
hanoar de Setembro, em 30
Por Ba enquanto: em Sao
de
Paulo, 2 certos e 4 provávei Maio, Temos
legre o mesmo número, Nada
s e em Porto Am
nos outros snifim,
7) Machlaké: Tarefas a realizar
:
dochnit Hachodesh: terg
que sair novamente, acre
scentado de Kishut e outras coisas mais,

' Dapim Lamadrich: transferido
para a machlaká, deverá sair
Ve,
em bre|
lgeretChinuch: semanal,
com problemas de chinuch,
Encarregado;

Neustat .

dd
29802102: 3828 e Elisa
estã
gue até o dia 20/5 o material, o responsáveis para que seja entreMilon: deve ser refeito de
uma forma mais interessante,
Arachim: deve

ser reformado

e publicado,
Frogramas:Solelim - deve
se entrar em contacto com
ná para se informar Se
a Hanhagá Elio.
mand
o programa que está send
Nir-Am, pedindo também esquarao
o feito em
emas é datas de

feitura,
Tunfim Bônim Blandina - 2 sichot , Rosa sichot até 25/5. Rio: Elisa, Mario e
até 25/5, deverá re ponder
urgentemente

Jchud

bhanoar

Dror é Hechalute Hateair
1

o

Habonim

achalute ij

o

Gordonia

+

Macabi Haleaín

JUVENTUDE UNIFICDA SIONISTA
איחוד הנוער החלוצי
 הבהאה712784 - הנהגח ארצית
CAIXA POSTAL 1601
SÃO PAULO- BRASIL

se fará ou não as 2 sichot até esta data,
Maarach: terá que sair até dia 15 de cada mes ( entreg pelos
snifim à Machlaká) ou ser justificada à não entrega, Caso ue
não che-

gue, cessará toda a correspondência e a remessa de material. Caso
nada disto acontecer até dia 15, deverá alguem, às custas dos snim
fim ir buscar q Maarach.
E
b) publicações

- Itonut:
Leket: deverásair quinzenalmente , o 1º já dia 15 de Maio.
Hamapi

l: Sao Paulo está fazendo e deyerá em breve estar pronto.
aboné: em Porto Alegre, até agora nao vieram artigos dos snifii
,
Semel: deve-se entrar em contacto comx a Hanhagá Elioné e com
o
movimento no Chile para se ver se seria possível o envio.
Tilboshet: que se mande camisas aos snifim e que estes façam
o

tilboshet até fins de Maio,

8) Jornal DROR : Perceberam-se numerosas falhas com a publica
ção do
nº lo, Atraza dos anuncios, falta de prática dos chaverim, pensame
nto

ainda nao formado sobre conteudo, etc...

Em relação aos números seguintes, foram aprovadas diversas propos-

tas Tx saber:

se tanto do movimento vomo do ishuy.

2) a primeira paxtaxis página deve ser variada, com
as notícias de interesse, A última página deverá ser êm idish, pequem
artigo
s leves,
servindo como

propaganda do movimento,
3) a comissao encarregada da revisão do jornal deve
ser constituida pela Maskirut Peñlá e em gerãl todos os chaverim
da Hanhagé em Sao
Paulo.
h)

estabelece-se 8 data limite de 12 de Maio para
feitura do jor-

nal, para que este esteja nos snifim para bikurim.
2) quanto 4 divulgacao, deveráo os snifim intens

ificar

de assinaturas, encarregando-se depois a machlaká do envio a campanha
direto dos

jornais aos assinantes,
6) deverao ser nomeados nos snifim responsáveis pelas
assinaturas
para que estas estejam na hanhagé nas datas previs
tas, Se isto não se

der, se fechará o Jornal,

Finançasdo nº1: Gastos totais

entrada total

Crê 11.200,00

Crê 12,000,00

Obs: grande parte dos Cr) 12,000,00 ainda nao entrar
am, devendo ser
enviados para e Nazk Jornal o mais urgentemente possív
el,

9) Guisbarut Artzit: O balanço de 27/10 - 26/4 infeliamente
não foi
ser feito, deverá entretanto ser enviado aos snifim muito
em breve, bem como uma carta com os orçamentos previstos
para o pe4
Es
ríodo até a Moatzá,
Para a regularização da situação financeira dos
snifim, resolyeu-se a feitur
possivel

a de um Luach, Segue carta aos snifim com especi
ficaçoes a respeito, Ficou porém fixado o seguinte,
em relaçao às datas:
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20/5 o luach deverá entrara na tipo
grafia
25/6 deverá estar nos snifim
à venda devefá iniciarem princípios de Julho,
Poderao assim os snifim pagase
chegar-se à Moatza sem dívidas, r as quotas a Hanhagá, permitindo
o
=
Quanto à Beit Hamachanot, recebeu-se
a doação de um sítio em
580 Roque, perto dé São Paulo, deve
que ao Rio, deverá até fins de Maio ndo-se estudar o local, En reladirigir-se para 1é o chaver PeFO, para procurar um local
apropriado,
Quanto a Keren Hashlichim
para o shituf do Rio, devendo- foi apovado para Maio Crê 4.000,00
se para

os próximos meses rees
o caso, tendo em vista o orça
mento que o Rio deverá mandar, tudar
Alegre pediu Keren Hashlichtm,
Porto
O que deverá ser estudado em
to com a Guisbarut Artzit
 מגוך מגוס,
Finengasdo KHED: Entradas pri
mente aumentado) e lucro eventu ncipais: taksif ( que foi recenteal do winho. Deverá o KH enviar
a Henhagé os relatórios man
para
sáds da cáixa B, com orçame
nto
bilidade do vinho, Aprovado
pasto da caixa B para reform e a contacânica e deverá ain
a da mula me-

da ser estudada a troca que foi
proposta de 1 be, 6 ₪818 09 É 3.000,00 por uma
Vaca, tentoque se ver
es de venda

das duas vacas que nao têm mai
s serventia,
10) Lelações externas: Depart
amentopara a Juyentude:foi dad
latório do desenvolvimento
o um re.
feita  שמשreuniao, nao tendoda criaçao deste Departamento. Deverá ser
aind
a
sido resolvido que será o representante , Para a ordem do
dia desta reuniao, apresenta
guintes pontos:
remos os se-

a- moadonim de Tnuot Noar
b- legalização

e- criaçao de uma bibliteca
4
central para madrichim em
e no Rios
São Paulo

Shl
ut Kutner = Netzicut: tend
guns impecilhos no estudo ich
o sur
o al.
d
Kutner, e levando em congid
ção o pedido da Hanhagá Elio
sid
ná,
se
a passagem for comprada até era*5 de Maio, o chaver Kutner
o dia
seir$ para a shlichut,
an:
Dev
erá vir ao Brasil ainda no
mês de Maio o chaver Bitm
an, sheliach en

doverá aqui permanecer 6-8

trabalho na Netzigut, que

dias, Deverá permanecer & dias
vindo depois à São Paúlo, onde
deverá ter uma reunião com no Rio,
Peilá, e devrá passar também
a Maskirut
um dia em nossa Hechshará,
dem do dia da reunião com
Temos na oro
chav
er,
que
com
binar 8 Peguishá Sul-Americana e o seminário centra
l de madrichim,
11) laaral ShemBerl Katzne
lson: Foram aprovadas div
a saber:
ersas propostas
&- deverão ser vendidas inicia
lmento 3.000 árvores, na seg
uinte
Sao Paulo
-

distribuição:

Rio de Janeiro

Parto Alegre

Jehud

anoár

Dror 6 160000005 0/00206
Ss

4

400000

=

e

1.100 árvores
700
0

760/00

.

Hachalute¡
]

4
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Curitiba

Recife

B. Horizonte

-

-

-

200 árvores

120

120

»

y

b- deverá cada chaver do snif comprar uma árvore, e que esta
campanha interna se encerre no dia 15 de Junho, O KHED também 66 verá comprar árvores, uma para ceda chaver,
C- que toda a atividade do mbvimento em prol do KKL, reverta

para o fundo do Iaar,

_d- que os snifim enviem à Hanhagá um relatório mensal da campa-

nas  לSe enviem os recibos de entrega do dinheiro ao
KKL, à
anhagá,
:
7
Nota: esta campanha deverá de extender por todo o ano de
1956,

12) Shacham: Foi feito um rápido relato das bases desta

um relato das atividades do chaver Kadmon, neo se sabendocampanha e
ao certo
em que bases funcionará esta campanha por nao ter ainda
o chaver
£admon recebido instruções precisas da Jerusalém. Temos
por enquan=
to, como trabalho interno, levantar nos chuguei hamaapi
lim o problema, organizando listas de possíveis candidatos à Shacham
,Deve-se tentar inchuir nestas listas um grande nºde chaverim que
giram em torno do movimento,
13) Diversos: a- Madrichim: 0 primeiro tempo do curso
foi dedicado
ao aprendizado da lingua 3 da terra, Bons resultados
na concentração
feita no Brasil com os madrichim, dando boa basa de
estudo, Machon
oferece

muito relativamente à hadrachá. Rachshará em Ramat Iochanan
muito fraça, por não ter havido bom acompanhamen
to . Dificuldades na
programaçao

contínua do curso, dando margem a grandes falhas como
a
inversão de seminários, tendo sido dado primeiro
o
o ideológico, não dando assim boa margem às discus tnuatíi e depois
soes, Hachshará
em Bror Chail boa em gerãã, pecando pela falta
de preparo do kibutz
para à recepçao 'é acompanhamento de um grupo
do Mechon, Uma semana
de hechshará em Mefalsim, sem grande utilidades.
Excelente hachsharé
em Nir-Am, pelo preparo anterior do kibutz.
Bom contacto com a Hanhagá Elioná, muito bom o contacto inicial
Bror Chail,ceindo depois
por problemas internos do meshek, Machon com
muito bom como ligação viva
entre movimento e Eretz, deyendo se enviar,
como até agora se fez,
chaverin $ já preparados, Não É necessário enviar
madrichim, só quando isto não atrapalhe o trabal grande nímero de
e aceita a seguinte distribuição dos medrichim: ho da tnuá, Foi feita
cao Paulo: Paulina, Shulinho, Hugo, Fernando

Rio de Janeiro: Blandina, Newton,
Curitiba ; Moisés,

Nao foi aceito um pedido de Recife de
que o Fernando fique
b- Regulamentação de tivlime haflagot:
Foram aprovadas
diversas propostas, a saber:
1) deverá o assunto merecer um cuidado
especial de azora em di.

14 em lugar de vir à São Paulo,

ante, 77 HICIERAS  שיe
¡pordas de segu=
Do 0 HHechalutz Ftatzair
1

e

Mabonim, e

Gordonia é Macabi Hhateair.
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a”

ranca",
Le
4
2
2) todos os tiulim e hafdâgot defrão ser aprovados em reuniao
da maskitut.
4
>
3) quaisquer modificagoes de local e horario deverao ser vistas
Mor apor com chaverim da maskirut,

.

k) os locais de tiulim e haflagot deverao ser conhecidos pelo
menos por 4 chaverim da maskirut, conhcendo-ce farmácia, telefone e
postos de socorro 00

5) deverao os snifim enviar chaverim para cursos de salvamento,

primeiros 80000206 , 2

:

6) tais chaverim deverão estar obrigatoriamente nas atividades.
c) Isidoro Abramovitz: Deverá a Hana enviar uma cir-

cular aos snifim com dados para-a haskará que deverá

ser no dia 24

de Maio, Deverá ainda encrever à família do chaver Isidoro exprimindo,o pesar do movimento e comunicando-lhe a data e horário da haskará,

d) Peguishot com :
o
1) Poalei Sion: nao foi realizada, não tendo o partido respondido nossa carta & respeitos,
2
2) KKL : nao foi realizada, por nao acharem os chaverim do KKL
necessidade, Agora é mecessária, Deverá a peguishá estabelecer que

todas as entradas de KKL provindas do mivimento, revertam para o laar

al shem Berl Katzneldon.

3) Pioneiras Sao Paulo: realizada a peguishá, chegaram as seguin
tes conclusoes: a- as pioneiras não pretendem mais
thar oficialmente as machanot do movimento,
b- deve-se vender o mais depressa possível o local de

Itú.

Poy pá

1

4

0- 66-866110181498 8 participaçoes das Pioneiras
nos fundos de caixas de Machanot e Meshek Aliah,
4
d--nao interessa por enquanto a formaçao de uma editora em conjunto eom o movimento,
4) Pioneiras Rio,:viu-se práticamente a mesma Coisa,

e) Mimeografo_de Porto Alegre: foi aceita a proposta

de troca do mimeógrafo de Porto Alegre pelo da Hanhagá, Há o problema de que o mimeógrafo só poderá sair de Porto Alegre em princípios
de Junho, por compromissos aceitos pelo snif, Foi fixada a data de

15/6 para o envio dos mimeografos, devendo os shlichim da Hanhagá em

Porto Alegre fazer os arranjos necessários, Ao que consta o snif já
está informado de tal troca, nao havendo problemas,
2
+( 8602959718 8 Hanhasá* foi aprovada a nova constituigeo de secretaria da Hanhagá, que
a seguinte: na secretaria,
Pedro, dio bro na machlaká , Paulina e Kapulski, 1/2 dia cada e

mais Maurício,

1/2 dia, No jornal, Hugo, 1/2 dia,

g) Keren Hamaguen: Faltam ainda a entrar para o Keren

Hamaguen: um total de 40.800,00 que juntamente com os 2.000,00 que

há em caixa e mais 5.000,00 que se acham com o Sr.Corinaldi, constituem o total a ser entregue. Fixou-se para dia Mi 15 de Maio a entre=

Jchud

hanoar

Dror e Hechalutz Fataair e Htabonim

bachalutzi

o Gordonia é Macabi Katsair
»
0

ga,
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h) Editora: temos possibilidade de fazer uma editora pfó-

pria e devemos fazê-lo, Propostas aprovadas:

1. que se eleja uma comissão para estudar o casos

2- que esta comissao verifique orçamentos completos

3- faça um plano de 5 livros

h- verifique o problema de tradutores, inclusive

preços.

5- verifique o problema da distribuiçao pelos snifim

6- marque a data de início dos trabalhos:

[oo

Constituem a comissão: Jimico, Cheinfeld, Neustat, Chaitchik,

Kutner e Nhuch,

\

1( Livro doSazan: O livro escrito por chaverSazan foi lito

por pessoas ligadas aos meias artísticos que foram da opiniao de que o.
vro deve ser publicado, De
a Comissao da Editora estudar as formas

publicar-se este livro o mais rapidamente possível, que seja este vend
pelos snifim e que sirva de estímulo para os autotes em potencial que te

mos no movimentos,

3( Veidá do Poalei Sion: Vai haver nos dias 14 e 15 de Julho
uma Veidá do PoalciSion do Brasil. Deve o movimento participar deste con-

gresso e ter a missao de abrir os olhos dos chaverim do Partido aos proble

mas sionistas brasileiros, Problemas de escolas judaicas, de aliah, e ou-tros dos quais os chaverim do Ichud estão muito mais próximos do que os cha”
verim do Partido. É necessária uma preparação inteása dos magshimim para
que os delegados saibam o que falar, Deve-se ter uma posiçao firme e seria
em relação ao trabalho conjunto de movimento e Partido para a intensíficaqao de grupos de Vaadot Hanoar, de Comités de Amigos, etC..e,
1
Os eo da Veidá do Poalei Sion, são a discussão da posição
do Partido no Brasil, em duas etapas: o passado do movimento chalutziano e
O presente, Eretz Israel, e a posiçao oca do Partido na luta sionista no
Brasil, de transmissao dos fetos do Estado ao ishuv brasileiro, o problema
de se intensificar a Aliah, etc... SE São ou nao as escolas, por exemplo,
um instrumento da luta sionista ou nao, etc... 4 crise do Partido não é uma
crise organizacional mas uma crigo ideológica, de falta de objetivos sérios
Possivelmente haverá uma proporção de 10 chaverim por delegado para a eleiçao da delegação do Movimento, Chaver Ben Zvi propoe que se faça uma publi-

caçao das teses desta Veidá, pera estudo dos magshimim do movimento, 4
Gneinfeld: ressalta o mau trabalho conjunto do movimento com o partido

nos últimos 4 ou 5 anos, E Chaverim do Partido nem ouvem as propostas do

-

movimento, Só poderemos entrar na Veidá se tivermos igualdade de direitos
na participaçao, apresentando teses e tomando parte nas comissões e se tivermos garantias mínimas de que as propostas serão colocadas na prática,
Ben Zvi: o movimento nao deve apresentar ao Fartido, nas condições em que |
Ele se acha hoje um ultimatum, principalmente umacondição de que se o Partido não aceitar o ultimatum, entao o movimento n o participará da Veidás,
Cheinfeld: participaremos de qualquer forma, só que há 2 formas de parti-

cipação, ou restritamente com 2 ou 3 representantes,

ou amplamente, comuma

delegação numerosa, que tomará parte ativa, apresentando teses, etc... Para
participar desta segunda forma, É necessário gue sejamos vistos como uma

das partes integrantes do Partido, cujaopiniao é importante, se nao fundamental e que nao aconteça como na reuniao em que se"elegeu"os delegados ao |
“Congresso Sionista, quando nao entramos como membros integrantes, mas como

indivíduos. Por outro lado, a garantia de que as resoluções sejam cumpridas|

significa que haverá homens preparados e emcondições de levá-las a cabo,

A

Isto significa que deverá haver uma renovação dentro do Poalei Sion, já que
os atuais nao demonstraram capacidade de realização, Não queremos, mais uma
vez, sair de kinussim da Miflagá com a sensação de termos sido logrados, em |

que, depois de perdermos dois dias de concentração e trabalho, a direção
das coisas seja novamente entregue às pessoas que nada fizeram durante os”
anos em que forma responsáveis pelas mesmas,
:
“Chaitehik: Co

ece o Partido já há 10 ou 12 anos, Até eje são sempre as |

mesmas finas. São chaverim já viciados, sujeitos à influências externas,

e

não

fazendo nada daquilo em que as funçoes do Partido se deveriam

6

mostrar. Deverá no Kinus o movimento se apresentar forte + demonstrando ao 4 |

de
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Partido que mesmo sem êle pudemos fazer o que fizemos, O Partido parese
que nao percebe claramente que somos a sua juventude, Devemos exigirme-

lhores relaçoes Partidc - Juventude, Exigir ajuda financeira e que não
haja oposiçao do Partido à ação do movimento nas mosdot. Devemos ser considerados como uma juventuêe e não como um indivíduo, Deverá o Poalei Sion formar alas juvenís, possibilitando o rodízio dos postos de direção.
Poderá o partido conter EaREER conosco quando e movimento começar a ver
resultados concretos,
-Cheinfeld: quer ter uma guishé vm pouco diferente, mais construtiva,
Nao adianta nada ir a uma Veidá com as mesmas pessoas que levaram o poa-

lei-sionismo brasileiro à bancarrota. Temos que fazer um trabelho intenso ide atração de novos homens e de alas

jovens, nas. quais se possa confi-

mmêro Só então poderemos reslizar uma Veidá, porque senão esta será iguaj|

“ás outres e nada so terá feito,

- Jimico: Poalei Sion aqui nao existe, há apenas alguns chaverim que por.
outros laços, sentimentais ou outros, se prendem ao partido, Devemos fazer uma luta ideológica de preparação de uma ideologia para o Partido Há
um sério problema no partido qual seja a falta de chaverim que saibam
qual é a ideologia do Partido, Devemos assim mesmo apoiar o Partido pois

sempre melhor um mau Poalei Sion do que um bom Sionista Geral.

Ben Zvi: concorda com o Jimico. Concorda que é necessário renovar os
homens no Poalei Sion, mas ninguém quer ingressar no trabalho. Mesmo um
grupo joveri próximo formado no Rio nao quer ingressar diretamente no Par-

tido, mas sim na Unificada. A nova direção do Partido deverá ser: 1- de-

cisao conjunta e posição única nas decisões externas, 2- renovação inter-

na e 3- cristalização ideológica, Deverá ser esclarecida toda a posição
do Partido em relação ao movimento, Do ponto de vista do Partido, o movimento é um grupo de crianças que não o consúltam e do ponto de vista do
movimento, se o partido ajuda, bom, se nao, é porque nao presta, É neces-

sário o choque de ideias entre partido e movimento, Deverá o movimento a-

parecer na Veidá com uma ra firme e séria e inclusive apresentar uma
parte dos temas, principalmente sobre relaçoes de movimento e partido e
caminhos do movimento chalutziano.
Foi aprovada a seguinte proposta: que o chaver Chaitchik acompanhe os |.
trabalhos de preparação da Veidá e que se garahba ao Partido a particiz
ção do movimento na Veidá cori as seguintes condições:
1. participaçaodo movimento nas comissoes e temas, |
2- participaçao do movimento na comissao de nomeaçoes,
2
3- que a comissão permanente seja constituida, ou na votação a decisão

seja tomada segundo as alas que compoem o Poalei Sion: Poalei Sion, Pionei

ras e Ichud Hanoar Hachelutzi,_
k) próxima reuniso: foi mascada para o dia 18 de Junho,

Observação final: deverá ser intensificado o contacto entre os snifin e a

Hanhegé e deverso chegar à Hanhagá as notas sobre sistematização educative

até o dia 10 de Junho,

”

