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 של חעוברים העברים בארץ"וש7991 .
אחוד קקבוצות והקבוצים

ICHUD HANOAR HACHALUTZI
Doar Ná — Chof Ashklon
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Hanaga Artzit, schiichim =SsPaulo

Madrichim, S.garimes Ramat Yochanan
Prezados:

chaverim:

Apresentamos-lhes nesta o relatorio e as nossas observações do Kinus "20 anes de Dror na America de Sulz
-
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,
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O Kinus dividiu-se em duas partes: inauguração festiva e simposium, A primeira realizou-se no dia 5,4

"molto, no predio do partido em Tel Aviv, e a 2, em Bejt Berl, durando todo e dia6a Viajaran do no aha

como representantes e participantes os seguintes chaverim: Mosca, Bariach, Max Kianovsky, Slomo Waissman,

Pinchas Falbel, Mira, lhuda Zitman, Maniam, Dov Cymring, Galla K,, Karabina, Ixalas Shaper, 'Zeeiv Kqsatchinsky, Nuchem, Beraly, Jacob Puchbindor, Osbar, Benjamin Buchbinder, Aron Schneider, Americo PJat,

srael Steinbaun, Mordechai Chaitchikj Chana Chaitchik, Michael Da, Lela Cynring, Soofaa Plut, Arado,

tela Talenberg, Moshe Kiperman, Smuell Yampolsky, -30. chaverim,

rodutorio evocativos O
A sessao festiva fol aberta pelo chaver Menachen Carmii que fez um discurso
7
ideologicamente e
e
que
en
exposicas
longa
uma
fez
nuas
mifalim/da
dos
none
em
chaver Bariach,

caminho do ani Ea seguida falou o chaver Duvdevani', que em nome do ¿Lehud Hakvuttzot Vehakjbutziy

saudou o kinus e fez votos para o-futuro, Em: nome do Ichud Olami “Fez uma pápiida saudaçao o chaver Itschak
Cohen, seguido pelo representante go Vaad Hapoel da Histadruts, Falou entao o chaver Schprinstsal , que,

com espirito mujto fino, fez mençess ao carater  וfestivo do encontro, expos seu Pponto de

Ur.

סץ5866 045 ,  חפ0 a 2, e 3. alía
vista sobre o valor da atá chalutztana da America do-Sul =" ger

rensvadas»,» «e

Encerrou a noite o chaver Kitrona Apresentoug o que se poderia chamar -a introdução

aos debates do

es dasânknidsxunvinaninyxakax desenvolvisimpesiun, con uma exposiçao onde abexdex , alon duma anális e;

mento

do” novimento, aberdou os prin

nacional, profissionalizaçao,L£ A 5

is do
de discus

teorica : conteudo id olobico, conteudo

RL

Lou

Há que, all que estiveram presentes muitos
RRcy
dos
de diferentes instancias que trabalharam
na Amorica do Sula
O simpostun contou. com a presença de chaverim de Bror Chail, Mefalsim, poucos de Gvot Zaid, o garim
argentivo de Guinegar, o garim brasilejre de Ramat Yochanan, o grupe dé madrichim da tnua 6% Os deba»
tes foram dirigidos pelo chaver Karabina, maskir da. H,Es
Iniciaram, como relatores, os chaverim Shuster

e Dov Cas Foram seguidos por uma extensa lista de oradores; Mosho (Mefalsim), Israeli [maskir do 1H ),
Americo (Bror Chal! ), losef Levi ( sheliach na Argentina ), Bitman:[ proximo scheliach para a Argentina
e Netzigut SaAmericana ), Bariach (-Bror Chail, Eilt (omadrich argentino ), Chanan Olami (Mefalsên 41

Mosca (1 Pias Chai] ), Natalio ( garin argentino em 6.); Karabina (. Bror Chail e HaEs ), 0 discurso final;

de conclusao

o encerramento, foi pronunciado pelo Kitrona Por ser mampletax excessivamente longo je supere

uo = ÓN008  וeditará um folheto a respeito do Kinyus, contendo os discursos -

incluiremos 03 que os diferentos oradores

pao

aprosentarams
.

,

-

Pa“que assinalar que”, via. de regra, ss debates foram serios, as vezes se -pendendo em evocaçõesy
passado, mas, predoninantomente, revelândo uma seria preocupação: pelo caminho prosente e futuro
O valer do encontro, alem do comemorativo, consistiu na possibilidade de realizar uma ampla tro

ideias o  תועסמansfisos tooricas, e, se não culminou em resoluções práticas- nom este erao o!

poderasporem, criar um ambiente  ל6  וmobilização de militantes e o trabalho da Has
Tambem ha que considerar que, apezar da reporcus sao rostrita que teve a peguisha, serviu de den onstracal |
no paté

= pelos comunicados e artigos na imprensa, ja “que a assistencia

mencionada +

foi  גמ אאax Bono nt e

4

do carator o roalizagess do Dror S.Americano, bem como a afirmaçao de fe no seu future,

O chaver BeBuchbinder organizou uma exposiçaoo rotrospectiva do Dror no Brasil,
Tel Aviv e om Bait 0 .

"PS, Debo deSas bons dal pueblalo Dar

