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São Paulo, 10 de Março de 1959.

Ao É

Dr. Benzion Benshal
Machleket Hanoar Vehechalutz

- Hasochnut Haiehudit
4 erusalém.

Assunto: Relatório das atividades centrais

Prezado chaver:

Há exatamente uma semana terminamos as atividades
“Centrais do nosso movimunto nacional. Daremos a printípio suaeronodogia,e a seguir analisaremos atividade por atividade.

19 de Janeiro a 1 de Fevereiro-Machané de Bonim.
12 de Fevereiro-Iom Hakeren Hakaiéemet.

de Fevereiro a 10 de Feverciro- Machané de Maapilim-Magshimim.5 a 10 de Fevereiro-Concentragáo dos madrichim do próximo mach-sor do Machon Lemadrichei Chutz Laaretz.11 a 15 de Fevereiro-Seminário Chinuchi.
16 e 17 de Pevereiro-Tiulim gerais.
18 a 23 de Fevereiro-Seminário Ideológico.
24/ de Fevereiro "?iul Ichud Habonim",
25 e 26 de Fevereiro-Kinus Chinuchi.
27 de Fevereiro-preparativos é reuniões de delegagdes-á tarde: inau2018020 dos trabalhos da Illa. Veidá Artrit.
28 de Fevereiro,1,2 e 3 de Marco- Illa. Veidá Arizit.

Análise geral

Náo temos muitas observações gerais a fazer.0 pro-grama acima mencionado toi apresentado e aprovado na última reunião
da Hanhagá artzit;no mês de Novembro do ano Passado,e aplicado na 
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transmitidas Por grupos de trabalho diversas,nos orieitou sobre-maneira na Planificagío e cumprimento das atividades centrais.Cumpre além do mais notar,que apesar das dificuldadesque aumentam de ano para anomotivadas por diversos fatores, todasas atividades se desenvolveram à contento, sendo que inclusive, al-gumas ultrapassando as nossas mais otimistas expectativas.

Análise das atividades

Machané de Bonim - Contou com a participação de 85 chanichim, vindosPrincipalmente de são Paulo,Rio de Janeiro e Recite. Contamos comgrande Satisfação, pela Primeira vez, com a participação de chanichimdo snif Salvador (Bahia). As dificuldades financeiras minaram aParticipação de chanichim de Porto Alegre como nos anos anteriores,Pois nossos chanichim ali, são em geral delares pobres,não podendonós arcar zum sbzinhos com a enorme responsabilídade das despesas.O grupo de madrichim foi bastante homogeneo, tendo o Programa desichot bem como a Pianificacáo geral sido bem aplic ados.

Machanéde Maapilim-Magshimim- Teve no total 70 participantes, ape-sar de estar grande parte da schichvá de nagshimim concentrada naHachshará. Deve ser levada em conta também aausencia de algunselementos, que ao mesmo tempo ultimavam os preparátivos para oKinus Chinuchi e a Illa. Veidá artrite. ASém ter atingido o mesmo gráu de entusiasmo da Machané deBonim,contudo,a Machané de Maapilim-Magshimim alcançou exito, Alémda parte geral tanto para Maapilim quanto pará Masshimim, o Programaae sichnot foi distinto: Maapilim -Valores do socialismo
Magshimim-Princípios de sociologia judaica.

AN 0 A,Santo a Machané de £ Maspilim-Magshimim, quantoa. 6 Bohim, forem rea-11240848 no Beit Hamachanot em Petrópolis no Estado à Rio,que vemsendo constantemente melhorado. Fizemos Pequena reforma na sinha,modificamos om sistema hidráulico,e o antigo tsrkf ב ormadoem Chadar Hatarbut. A

À A % h ANSeminário Foi realizado no Rio de Jangirojnas depen-dencias do colégio Hebreu Brasilciro -o mais tradicional, da cidade-com o propósito de obtermos todo o ambiente de estu o! *goncentra-

natureza. Participaram 55 madríchim de todo 9! país, dg diverschichavot. Houve parte geral sartzaot -choque das cfragões, ucaçãocoletiva,o problema sexual, parte metodológica com educa ão|tendo todos os participantes réspondido am um sheilon or,
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blemas da juventtde atual",
Além da parte geral,os participantes foram divididos em

chugim de schichavot,onde foram observados os seguintes temas:tzofim-caracteristicas da etapa de tzofim.
solelim-problema da coeducação da schichvá de solelim.bonim-intensificação na vida da schichvá de bonim.

lom Hakemen Hakaiemet -Marcou o encontro das machanot de Bonim ede Maapilim -Magshimim.Além dos 150 chanichim e chaverim presêntes,contamos com a participação de grande número de visitantesdesta-cando-se o representante do Keren 'Hakaiemet do Brasiel,da centralda Orsanização das Pioneiras,e de Morim e schlichim da sochnut.

Tiulim gereis- Realizaram=se nas cercanias da cidade do Rio de Ja-neiro,tendo dois méritos essenciais: 1). excelente atividade chevrati2)Pausa no meio das atividades e preparo espiritual para os congres-SOS». x
:

Seminário ideológico- Teve lugar no Kibutz Hachshará Ein Dorot, comparticipação de 60 chaverim,além dos que se encontram na Hachshará.Tendo sido preparado com antecedencia, refletiu imediatamente seusbons frutos. Depois da realização do Simpósium para dirigentes emNovembromostrou-se a realização do Seminário de vital importancia,Sentimos um progresso razoável, visto que o problema ideológicose constituia para nós uma preocupação. (Como orientação, tentaremos detodas as formas aprofundar o conhecimento dos chanichim,para a tZoalmejaêa cristalização ideológica.
Kinus chinuchi -Teve 60 participantes,dos quais 30 eram delegados.Pela opinião geral, podemos constatar que este foi um dos mais pro-fíquos e interessantes Kinussim que realizamos sobre chinuch.Rapidamente, podemos resumir seus pontos básicos: Machlaká de Chinuchda Hanhagá e seu funcionamento, contacto da Machlaká com os merakzimde chuguím, cuidados dos merakzim, exigencia na esoclha dos quadrosde Hadrachá, preparam de chaverim para « Hadrachá,problemas de Ivrit,Tílboshet e Semel. /

Tiul "Ichud Habonim"- Tendo sido delegados Poderes especiais ao tiul.este marcou oficialmente a integração do movimento brasileiro noIchud Habonim mundial.0 Tekes teve um brilho todo À parte, realizadoa 20 km. da Hachshará,para onde se dirigiram diversos grupos, porvários caminhos, em competição de Marcha. A chuva copiosa,ao invezde inutilizar o programa-dado o entusi asmo dos chaverim-constituiuse em fator de abrilhantamento do tiul.

5 ICHUD HABONÍA
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Illa. Veidá Artzit- Com oitenta chaverim,dos quais 55 delegados,
o: Veida iniciou seus trabalhos, transorrendo num ambiente de profun-

didade,interesse e participação gerais.
Na sexta feira,dia 27 de Fevereiro, foram abertos seus trabalhg , com
a participação de elementos representando as mais importantes insti-
tuições:, Snr. Peckelman, presidente da Magbit de São Paulo,Snr. Ko-
penhagen represeantando a Organização Sionista Unificada,Snr, Cori-
naldí do Keren Hayessod e Comitê de Amigos de Bror Chail,Snra. Cori-
naldi da Wizo, chaverot da central das Fioneiras,$ representante do

K.K.L., representante do Poali Tzion,etc. Seria mais comodo para nós,
se eles/próprios pudessem se manifestar acerca da Hachshara,e da

Maas.a organização e a ordem foram exemplares,
(4. Trazemos פמ alguns tópicos do tratado na Veidá:/

  

Y.-/Reafirmagáo da integração do movimento nacional no Ichud Habonimmundial,consequencias e perspectivas.
2.5 Ratificação da Aliá da chativá do oitavo garin para Erez.
5.1111108056 6 racionalização dos orgãos dirigencias do movimento

4FReáfirmagáo dos printípios de chalutziut adotados pelo movimento,“6 Criação de um archion do movimento na Hahshará,
6.= Problemas financeiros.
T.+ Aprovação do Tochnit Hashaná 618002880 אשאאשא.
8- Diretrizes futuras.

A P /

00 segundo dia da Veidá contou com a participação do chaver Brujis,
representante da Machleket Hanoar Vehechalutz no Brasil.
Foraí apresentados relatórios de todos os snifim,e no último dia,
aprovado o plano de schlichut nacional elaborado pela Comissão Per-manentes /

\ / Y

NOTA - À custa/de imensos sacrifícios pudemos cumprir o programaestabeletido.Nossa situação financeira continua apresentando 6611 -cit que dada vez maís se acumula. Enviaremos carta a respeito,dd como; algumas resoluções no tocante,aprovadas pela Veidá.
/Sendo: 6, recebam o nosso clhalutziano
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