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parto ospocífica as machlakot
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1agn bom como"as divorses tarofas contrais poÉs ó a Hanha8 hrtzit rosponsávol. En sous tragos globais, foi tuinhado, ostando sinda divorsas tarofas or andamonto O

1 -107 ₪0CIRUT

E 1 - CENTRALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
Foi bastanto rogular o bon a coordonagño o contrali

Eב Hanhagá. nosto ano, sondo quo, no primoiro somostro, 0 bon fun-
cionamonto da Mazkirut Poilê, domonstrou o acorto do sua0ora
¿ño dosua ernutonção no rosto do ano, após A 112 Mon+. E:

Isto tudo, o a possibilidado da Mazkirut Poilá ro sol
vor 98 problonas urgontos, pomitiu un núnoro menor do rounidos da Banha”ga hrtzit, o quo alom do trazor nonos intorrupçõesa10 trabalho; tembón do
u um onrétor maplo, de contoudo às rounidos plonárias havidas. Mantovo a
Hemhagá una roprs sontação constanto no Rio de Janoiro; que muito ajudou
»o contacto goral o nas rolaçõos oxtornns nosto local.

O sistona, om nossa dano, do tor a Hanmhagá ¿rtzit
una roprosontagáo constanto no Rio 0 ofica של principa11monto considorando-
so que tôdas instituições o mosdot tom 1sous comitos, dirotórios, ote,

contrais. Nota=so que durante o 12 somostro o trab=lho nósto sotor foi
mis intonsivo quo no 22 - ainda que com corto projuizo, do outras taro-
fas do chavor encarrogado desta oprosontagao.

No 22 Somostro n dodienção nôsto sotor foi monor,
Houvo talvoz, algunas pequenas dosvantngons, largemonto conponsadas po-

עמ : pola dedica ão do chavor rosponsavol As dirotrizos funda

Contais, fixadas pola última U
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2 - CORRESPONDEÉNCI¿4 E CONT.TO

Foi muito intonsa a corrospondóncia unutida nósto 8

no, tondo às contatos assim ostnbolocidos so mostrado por divorsas vozos
bastanto vantajosos. linntivomos bom contato com os snifim ainda quo lamen

Fios a não rociprocidade do fato. Ilonticamonto com 8 instâncias loeais
& Machlokot Hanonr VoHochalutz, com o Hapai o com o Ichud Hakvutzot

ral butzin ostivomos om ligagño. Em tragos gorais osto contato foi mais

_intonso no primoiro somostro, sondo aconsclhavol sua _nanutongRo> O: bom 4

R imojonamonto da socrotaris administrativa da Hanhaga ajudou muito

dlização gostos o outros pontos. Oersionalmonto rceóbomos divorses pu
cional Socialista.
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₪ 0 - Estivonoso סמ constan= àdaaב 5 oso com a Notzigut, 0
2 ומיזמי do 1954. umoricenno roalizado

Foi iniciada uma 1' E / a o nova publicagão - TZROR IEDIOT -

caxator informativo, dostinada às tnuot na knórica do Sul. Já pa
doi rimoiros n 9 ( Y Lor :os So pri -- ו e ונססב onviados ass snifime

E agosto, osta proposta pola Notzigut a realiz pola à 1 8 1808
do una Poguishã E smoricaná, ou Busnos 11208. O problema osta da
“do no tema RELAÇÕES LXTERAS.

Rocobomos diversos podid os, principalmonto ds nossas

tnvot em paísos Rc, para onvio constants do matorial adúcativo, 1-

doológico, otc. Na medida do nossas possibilidados o fizemose :
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VabDalHATNVA c - Foi bem intonso nosso contato 60» Veadatb Hatnu

y à toudo esta pros>ssivamonto participado cada

voz mais , de forma mais vivanos probl Ss cat do Tnua. Nosso con

 

tato contral dirigiu-se a assuntos do a o chalutziut, aliat noar dis

vorsas familias quo cuoron ir a Bror Chail. Do rosto tentou a Vania lo-

var os problomas do movimento ao moshok, bom como viecc-vorsa. Tom sido de

oditado rogularmonto o Dapin Latnua, quo 8 muito bom xocebida, aposar

do ainda não suficiontomonto ¿divulgado na Tous. Faltou uma discussão mu

ito maior 80020 617028088 problemas importantcs om quo uma troca

do idólas toria sido provcitosa: chinuch, problomas politicos, idcologi

Aa) OtCeernas tondondo a aumontar com o tompõ.

POÉLEI ZION HIT..CHDUI - PIONEIRAS - VásDaT HaNOaR

a - Nosso contato o trabalho conjunto com osPoslci .zd

on foi bastanto poguono e Participamos om divorsas rounidos_do Conitô Con .

trel o tambón local do São Paulo. Infelizmontoo partido não vivo com 8

intonsidado dosojada, O tambôm muitas vozos; não foi preocupação sua lo

FP 2

var e nos sous yroblomas 0 08 assuntos do ishuvo ; À

0 trabalho das Vaadot asar diminviu muito ultimanon

Eto, tondo sido bom om são paulo antos da moatzão Paroco-nos, porom, quo

suas atividados rocomegarão al com mais intonsidado-

após o ultimo Kinus o a llogtzê organizemos rounidos

$ gorais com o Poaloi Tzion Hitachdut 0 -Pionoiras para darmos um rolaté-

rio goral o do congrosso do movimento. ¿

to con esta iniciativa.

Nosso conte

como antos, jedi- roelmonto muito bon. Part

“shot nacionais, 2 Dozorbro 0 Julho.

   

  

¿ponas om Sao Paulo tivomos óxi=>

nto o trabalho com as Pionoiras continuou

610108208 ספ 8duas pogui

0 = 834812 -

vamos pone rogular com a Unificada, sondo bas

taecos) nossa posição na mosma. Princi

palmonto no Vaad Lonman Haachsharot nosso trabalho foi muito grandos To=

nos contribuido positivamonto nes atividados mão em
socrota-

"viado. O estatuto por nos colaborado foi aprovado apando or! plena oxoeu

> ב

o “a naioria dos

Se quê nos facilitou 0 ajudou na כע10ת%8080 0 8
Ss

droblauas

Mamil

tanto bon ¡dentro do nossas orion
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0380 cor. tato equ out ros movir8 foi principalnont
a a través do vagd

,

o po060

2 hshar O com cha rin das Hanhago0
+0 תג yd

an Hac ghara
vo

3

,
da

2 '
6 2

wao julganmo 8
ש

sadoיי  



 

    

 

  

 

  

   
  

   

   

  
  

  
  
  
   
    
   

    
   

  

  
  

  
  
  

 

  
    

  

  

     

        

        

pag» 10 

 

8 nas rs quando surgiam problemes de intorósso comum
= uaso não houvo contato com o Pa a 6: e rtido Socialista Bra-

siloiro “a não sor antos da Moatzã quando £ Hanhagá Artzit oriontou os!
fin para as aloiçõos. Ultimamonto aco:apanhamos atravós de publicaço-

. 0 convorsas O não foliz dosenvolvimonto dósto partido. O assunto 80- +
tratado no tona RELAÇÕES EXTERNAS,

 

   
 

4 - LOATZk «RTIZIT

Funcionou com bastanto rogularidado nosto ano, cm vir

tudo das muitas consultas opistolaros quo lho foram foitas. Hosayo 33 rou '

10098, sondo 2 oxtraordinarias para solução do probloma do Kinus Chinus

chi, uma om Fovoroiro, outra er Julho, antes dosto Xinus»
4 rouniño ordinérie da Noatza. convocada para inícios

do Março rovostiu-se de grando importancia polos divorsos problemas do

conteudo ai lovantados o tratadose Polos resultados agora constatados *

podonos obsorvar o ôxito roal da mosna, 5

5 — LADRICHIL|DO214.CHON

Em Janciro pertiran 7 chevorin do movimonto, portoncon à

tos a divorsos snifim, para o liachon. Roechoram antoriomento proparo ₪

bastanto molh:r que os dos cursos antorisros, 0 o contato mantido com 8 ,

los tom sido satisfatório.,
+

Paro ón há a notar corn do a volta do 8 chaverim do

curso passado.» Lanentavolurente, pr co rolaxamonte teSonigo das ins

tâncias. rosponsávois - Unificada do Rio e o liachon on Jorusalon, O cha

ver Mário Wizomborg do Bolo Horizonto einde sstã orqm Erotz por falta do”

passagon. à Janhaga artzit tom feito todos 08 osfôrço's possivois para

solucionar rapidamonto a situação. Os 8 chaverim quo voltaram sao:

   

são PaULO 2115846

gício Cimbalista

Gabricl Bolaffi
4

RIO Suzana Sendor

Horman Vokslor
e

0820 Rosa Stroivas

 

e
Jony Yuxgel

4

א

CURITIBA
salonão Waintroib

Cinco dostos chavorin chogaras 80 Brasil om fins do hbril o os outros

5 om fins do Maio, atraso este causa do por problemas tocnicos. Os chave

rim (cada grupo) tiveram logo após a chogade una gounião com a Hanhaga Hg

4rtzit onde lhes foi aprosontado um qua io 88 tuuá no momonto prosente

ouu relato do que sucodou durante O soríodo do ausências Os chaverim os

tao trabalhando om sous rospoctivos snifim, tondo havido rápida 0 corplo

ta integração nos mosrnos.

6 - LEGALIZAÇÃO
ão do grando ingortáncia da última ן

ous topicos rospoctivos, | diSondo una resoluç

Mo tzá, o cono as domgis foran tratadas em 5

, , -

E ,
e

0108209 80
tanbóm, us or 802828005 2 log ו da Tnuá foi on

“corrada no Rio do Janciro (participando 2 Eanhegé = 507 das ו

ncoiras) veta oncaninhada om diversos cutros RRdevondo pro-

volmento sor torminada no 11818 סעסחלפ 72 60 5
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> Interna:
É

Raramonte tovo o movimento una tão ampla equipo de shlichut

sos snifim como no decorror dósto amo. Roalmonto, afora pequenas excogões
“todos os snifim receberam shlichuiot longas e lo mais de um chavor.

1815 uma voz constatamos as vantagens de uma boa shlichut pormanocor on
go tompo nun determinado snif, inclusivo por mais de un periodo. 1 modi

à do shlichim quo ostivoram om trabelho nos snifim foi de 16a
donde so pode rapidamento constatar a diferença de inportância da תה

chut atualmento; e de um tompo atrás ondo a nesma dd?icilmentto chegava
,

a motado disto. » shlichut realizada após a Ytoatzá foi e seguinto:
lo quadro comploto anterior à liontza esta no relatório naprosontado on

tão.)
1 2 ה Er 7 4 ו 2 1

Se PAULO Joao Drucker do 3/3 ato Kinus - Hanhaga8%

Honriquo Sazan ו " a Aa

prosolitismo

Abrao Boidor 8 1 - sholiach interno

 

¿dolfo ¿hoinfold MOS "  — Hanhaga ¿rtait o
prosclitismo

Nachman Falbol Si וז Prosolitismo

Ervin Sermel " 3/3 " 3074 6 1/7 8 18/7 - Hanhagá

  
  

 

Noatzá na. ¿ormanor gia do Nunho até o

ificado somo io ato 15/6 o'do Ervin

sua saiia do 1 a 19 do Julho, 88

tondo havido mudançes om relação

o Kinus (inicialmonic tinha-se

ato 30/4 om voz de 10/4 bom com

RIO DE JANEIRO
David Fain - do 6/3 ató 13/7 - Hamhega brtait o

Prosclitismo.

  

Judith Grunnonm - " 10/23 *" Ximus - Prosclitismo

Oscar Zimorman SUE "0 = "
+: La as

Edith Fricesol y AN $ $"  — shlicha intorna

Ai 9 E E
| mudança om 2018080 838 foi a da maior duragáao da shlicnut do cha

clorht (o plano inicial ora só ato 15/6).
vor David Faingu

O chavor Josó Leão dovoria fazor shlichut nº Rio, náo . > ando a mo suma

sido ofotuadu, om virtudo da saida para shlichut Jos chavorim Honrã

quo o Clarisso Yerpol ski. Isto foz tembón com que a salichut do chavor|

David fosse ampliada. Isto foi opistolarmento submetido aà Noatzão

PÓRTO ALEGRE

Ê
do 0/5 ato. Ximus = -

 

Bonjonín Roigsm:

Honriquo Yampolski  * ה

01821880 180001881 |" 15/40 100 76 -

d noatzá plarificara aponas a shlichut do cuavor Roismans

A a

EC r A 3 Linus
RECIFE - Waldemar Kutnoz lo 18/3 ato 1

e ; En ir 0% E Bm "
Cocilia Korsh

2 Tin:

Maurício N. Nhuch 0 10/3 ato Kinus  



 

 

. a us q

Não podo לסצ improvistos fezor shlic!a 10 -| éo EO ae. hut nesto snif a chavo

BELO àHORIZONTE
: Tsane seioas - do 10/3 ato 4/4

E uãgi£o stoinborg "> 3/4 ato Kinus

Chana Stoinborg " 3/4 ató Kinus

Na 1toatzá foi planificada aponas_ shlichut do cheavor 18880

ficando tarofa da Hanhagá hrtzit n continuação.
aposar de toda 08%8 oxtoxúsa shlichut não foi possívol onvi-

“ar alguón para shlichut continontal; pois os chavorin (uo proonchiam 08

roquisitos nocossários para o trabalho dosto tipo, oran indisponsáveis

on sous sot FOSA +

. 0 quo O fundamontal rossaltar ו 6'8 divisão o

dosignação do tarofás gernis rosolvidas pola llvatza vara a shlichut nos

gnifim nalorose Isto foi acompanhado por uma postorior divisaao do tonpo

ara -cada- Aprofa, xoaliaada pola Hanhagá ártzits rosolug:ão da Uoataá- in

para O “sucosso do almojado, -

3Esta forme do oriontar o.Arabalio“Aomonstrou -genndo ofición

cias quanto antigamonto, O 6188a concentração om todos pro-

51088 quo surgiaú dosviavam por vozos 8 atongáo- das dirotrizos contra”

às, à procisho oa ortontação atual. «fas cor quo 91950 se concentra

“roalmonto nostase
1391, como foi ño: nã Mario VoraE; isto יי cónquis

ta do muito grando valor q qua foi docisive os rosultados conseguidos. .

En Futuras atividados, DO+tulo de shlichutostudaromos & viabilida-  .

“do o nocossilado la continuação Aonta oxiontas oo

 

  

 

Y - Na divisão do totapo ofotuada pole ganhegá nrtzit duranto cores, do

2 moses o chavor Sazan Aogonoontrndo quaso a oxolnsTanonto ompro=*

solitismo e ha ixachão
Ra :

0 tra0 ¿do ia Choinfold foi propórcioña!

dodicado mais à anhagá nxtaito

 

“tôndoso

2 - Extorior e E ו esa

Nóste ano“temos a notar a. יי shlichut dos chavorin E

de Bror Chail, José 8 gugónta “trop pára Mordcehai o Chana=yO

chavor Etrog oncorrou sua. shliohut“na ópoca da Loatadeapos 20 mesas Se.

trabalho. Os chaverim Chaltohikeao raimx Eoa apos

ssim não pudoram part icipar da mesa

87
15 dias no Brasil-com Os penosa >

Os dois ostão om trabalho n2 Hacushará, oיה
contato

icipando em todos 085
Qe

E|a
tE chavor hbráo Baúmvol ónviadoO

Chajl parg a formagao do uma Chovrat Noare.0* golatório
sobro ta

E
u trabalho: nosto sotór9 -chavor liosca

¡Pu
do: so

oda ja
dad dos 3mif גב ño JE tuvo.

tamb! ajudou-. o participou nas a ados 808 ₪ Ad O

6 , O chavor participou principrlmonto
om.porto ¿Logro o Rio do

ab
nos quasc, como sholiach

enoigo, sondo quo no Rio trabalhou corca de um qt 0

Daqa10 por avos
pro

ה
ontar osta-fn

מ QUO. tom dificultado as ativilados
6+

Machlokot Hanoax-Vohoghaluta380«

i, inoxplicavolg
ento rocusado» apogar“lo tomos una quota 60 8 4 sho-

80 2 וגה. alias, atô agora nossos

RE proper aña É prashi 1 E, grodiramo Sabemos que don

  

Náo foi possívol aum

blonas, principalmonto O financoi

dochavore Uma proposta 0 nado no 
* ainda  
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שה

vo vir pará O Brasilo chaver Mordochai Noustad do Ein Guov o julgamos
mespor opoca do Kinus o ch je tari jmes z chavor ja estaria aqui. Lemontamos nao so que
8
. To Y E . .
nós antes de Novombro-Dozembro. Fomos informados da eventual vinda do

a a , 2
So do, mas tambem o fato quo o chaver provavelmente nao estará ontro

uma shlicha. . Batá. a Hanhaga om consta , 1
um pio ge nstante contato com'as 123

1800188 rosponsavois om Eretz o fazondo pressão sobre as mesmas. 0070
sor lombrado quo factualmento a rosponsabilidado eabo ao Ichud Hakvutzot

vahokibutzim que devo fazor a designagáo dos shlichim à Machlaké de Soch

put.

“tros trabalhos, alom da

70208,8 dos snifiMa

“do informagoos nos 11D

A -: - gs -
Toda esta situaçao nao tem a minima razao ou justificativae

111 - CHINUCH

à % Funcionou a Machaloket Harhinvch no semestre quo vai da lioa

tzã ao Kinus, tendo cono beso a experiencia do periodo antorior (ngósto

54 - Março 55), quando a sma foi instituida coro organismo centraliza

dor e orientador dos celomontos relacionados com o trabalho educativo.

Assumiu a Machlaka, ja na II Poguishá em Fovereiro, uma s6-

rio do conpronissos dos quais sómento uma parte foi »ossívol roalizar,

pois as forças con que contávenos cram desproporcionais à quantidado do

tarofas propostas. serosconto-sc 0 fato de que a Nachalaká foi um orga-

nisno 408112880 da vida diária dos snifim (à oxcoção do São Paulo, cujo

contato natural foi intonso). Os snifim, com oxceções raras, não manda-

yam rolatórios, nom siguer prooncheran minimalmento alguns dos podidos

foitos pola unchlaká, Esta condi do isolamonto torna impossivol o a-

conpanharionto c ao mesmo tompo a satisfação das noeossidados do cada

snif nosto sotor.

Programas Dofinitivos

   

 

  

Dovoriam torminar nosto somostro os programas de tódas as

shichavot, mas o foram aponas do tzofim o sololim. Imnpodimentos tocnicos

impocilharan o nimoografar on julho, dos progranas destas duas shicha-

vot moncionadas. No ontanto; conplota-lo-omos om alguns dias do trabalho

om Agôsto. Par? arquivar as sichot ostão sondo confeccionados cadorne sa

Os progr

 

1s do Benin não foram torminados por falta do era

vorim quo pudosssin concontrar om sua olaboraçao. Tomos porom, ja motai0

E . 4
, : .

dos programes doste shichvá prontos o'osporanmos com un trabalho mais in

tonso torminé-los no proximo somostro

gshinin - confocção dificilima do ta

is programas da qual ostava à divorsos chavorin, om núnoro su

porior a 10; todos militentautosint
ה vosTonsavoLS por varios cu-

circunstancia toenica da difozonta 1ccalizagao

Luito 00000 1 foito. à nolhor forma sora a do-

. topo planificado para tal

    
Prozrana doMeayili:

cuearro
  
  

goográfica 605 זס 0.

signação do us קעטנסטסט 0do chaverin com

o concontrados or! uma so cidado.

É Os programas como tal:

mudanças, complomentos, bibliografías,

sha do Chinuch.
Podimos, inutilmonio,-Nno Aocorrordo somostro por' divorsas

80020 ₪0
הספקעסהעהמהפ. (8

odiu do 0000002 0 alennco da utilidado do seu a-

rradevol do coisas trazomos & Poguisha o

sondo impossivol o funcionamento

vlaboragáo, nolicação, motodologia,

etc sorão ostudados na 111 Pegui

  

rovoitamonto. Esto ostrdo do sao

ao Kinus o não mai podera continuar,

da ilachlaká nostas condig005s aa ; gr:

8 1 10020000 - purante O mÍs do Abril onviamos aos smifíl.

₪  
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a - Editadas

Lokot Yodiot - Publicamos sola primoira voz dopois do muitos a

ot Yodiot. Bolotim noticioso, informativo ideológico. liud pi

or aprosontando uma publicação complota, rofezindo-e 87

RUDE intorprotaçõos e ostudos om todos os campos de intorêsso da Tnu sj

4 Poguishá dovora fazer um ostudo do iakot, sua acoita ão 2 : de

odificações. Editamos 3 númoros - un relaea .- , propos Gde

Cairo o 2 normais bastrnto bons o complotos. 0 

2 - Publicaçao 12 do Naio - Por oca:1808 data oditamos una extensa

o complesta publica 30 0ge omenoração 1º do Ma

40 o 5 Anos do Profi ssionalização". Paroce-nos tor sidoaboa 0

Ra a tmua, ton, 535 rajtedr om ronjunto com a Liachlokot Ha-
1 .

a Agada - Envismos 808 snifim o: siño do Possach uma ¿gadá, sondo

 

bom aproveitada pelos

 

1 - jrachim - Polos mesmos problomas qua os programas do Maapilim-larshi

mim - ausoncia de chaverim com disponibilidado vara esta tarofas Decidi

mos quo o-Toma desta soria "0 Probiema Nacional Bastanto oxtonso 0 pro

fundo, No ontanto' pase. 3401975 foram dados dovendo-se fazo-lo Osto

somostro ontranto»

 

  

2 - Lamadrich - Dovoróamos tor foitc o do Sololim o Bonime Faltou elenmon

tos para tal,
a

3 -Habonó Nacional - 4 2 decidiu que so fizosse O Iton Habonó סמ

carátor nacional. Tecnicamont en feito por rodízio, um nº em cada

snif, Em moados do somestro por De qua seria impossivol+ por

vodizio. Passando 8 802 8 Ac contrai om São Paulo, sob oriontação

   
  

 

da Machlokot Hechinuch je-toxuio oran foitos os planos sendo quo & má

qualidade dos artigos enviados e o númoro insuficionto nos levou A sus

pondô-lo. Devora a Poguista 7º Aigemtir o assuntOs

& - Publicação do Fostas Judaicas

ORGANIZaÇãO —

Listas_Sistor

Cabia aos snifim, 6000 8cLuçção da 22: Poguishá o envio atô

10 de Abril das listes do sistor ה-0 oducativas Nada rocobemos, sen

do quo, sômonto há' poucos dias antos 1º Poxmish? rocobomos a mesma da

naioria dos snifin-
4

Maarach0|

   

manrach monsal quo sorá aprosontado pa-

Proparemos corpo
aplicado a partir do agosto»

rasito Ma 111 Poguishã o dovora sor

Viachanot

Roelizaran-so no vorão (já conontadas na Koattad) ,

om Ein Dorot 5 ג inchano ¿vodá para Maa

Ba Julho ros 1izou-so on Elm DO

pilim o Magshimim com q serticipação inicial do 57 chavorim do e 95

a vinda d havorin 1 sa

: tados, qunonte:ado dopois com a vinda dos chavorin do Rio o do Semina

LO Idoológico»

/

7

É Soninário Idoologico
Sominario

_
7 2

so ou Itu, 10 Boit Ha:

 

Roslizou-
sachanot ron David Gordon o  
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¿rio Idoológico para dirigentos- Contou com a paarticípação do 42

vorin,do todos os snifin a oxcogóo do Snif Rio cuja ausencia foi a-

após podido foito on Julho.

Constou o Soninário do Ó tomas:
: : +: $ . , -

2 Matorialismo Historico - Joso 2080 Karabtchovski

0 Matorialismoe - Nachman Falbol

Economia Politica - Ervin Sormol

 

Política Económica - Jodo Druckor

1 8 jFormss do organização do 0202821800 -0 Peinguoloznt

Y- Formas do lute oporaria - Markin Tudor

% O Sominário foi de imenso valor à todos quo dolo pa

rolo Caractorizou-s0 1poia profunc. cade do oxposição. Foz 018 , ly

to dado por chavorin da dirigincia que ova dovorao fazor alias

rt
+
nto

 

0 trabalho desenvolvido pela úgchleket Hachinuch Veivo:ut

não “foi satisfatorio complotamente «e »yitos foran os impedimentos»

Problemas de móxito educativo que csroctorizom o atual, pe-

iodo não 2000 no âmbito dosto relatorio sor analisados. caborã 8

Poguishã fazó-lo do forma profunda e comploias.
a jo

Há oxig“oncias fundamontais para O trabalhe

Hachinuch Voitonut

  

  

ida do possibilidade
1º - os planos devem sox fotos hh somada

09 5
do soronm inintograloo to roalizad

, A

2º — 6 necossaric as forças do trabalhos

 

+: e .
- e

+

32% -80 sino-qua-non Ja machalaka € o contato intonso

o vivo com os snifin»

 

sou soriodo mais intenso no samostrs

 

Vivou osta machiaka

Er a loatzão Isto nao por programa mas porque ontão so concontra:

- divorsas atividados em arol
חפרחבל 192801. cono 532 anivox-

sário do mosno, Chodos» Hatunmá. dia do Vis

do Koron

itas nas llachanot 0 0 Yom Ba=

9%
0 . o

tnuã Lomaan Hakoron Hakaiomot
y

3 4 יב $ =

שח
9560 0orientou a Hachaga 4 zit 08 saifim para 60-

ou uma quinzena) para o Koron Talemet

רהט

 

ado tompo (un mos

mo suas

Ru Ea

“dicaron dotormi

“Loisrnol o quo 08 poitim axoqutarem, Doda      
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,
Claro esta que participamos ativamente na fosta do Bikurim

os os snifim.

No momento somos a movimento Juvonil quo ocupa a 12 posição
apalho para o Keren Kaiouct Loisraol sondo que devemos mantor estesra

ot Hoanoar em nonhum estado, o que
o trabalho que so realiza bastanto

3 o sul ב + 00

  

 

Sí sentona
ש

 

s no quo toca a Cha

2 Garin on Ein Dorot =
tomadas na lNoatzá pas-

sultados nos 3 setoros pro
  

  

  

  
   

sultado das docisdos sóbro
8.no .9 desta alias

So ב quo so ordade que tudo nao foi logrado om todos
dotelhos, podo-su con que a maioria

das coisas basicas foi atir demonstrar o a-
Peorto da decisao referonto ainda o quo pode-

Log ao nosso traba-
| damontoRar no pon-

 

  
     ar aliando uma  

  

   do

Noa ו do Chalutzivt'do
Presento uma sórioc muito grando de terofas. Na

Mido vez que crando parte dolas osta inclui:
A É ,

em »rtzit apro loa sa no verãoE

"Comissáo
E? gire E ,

|Kinus a o
שנ
?
  ה

  

  

a noe quo aa Ro

quaso que desnecos
nosso trabalho

  

  

   

EA E
Malta do 12 Grupo

iciados c estao em andamento
programaçao da Moatzar

am aprovados pola

tataxfim c famniliarosoEU

O

Inúmeros ¡Prepa at

do. em vista a aliá do cae
ra esto.Roque à

     

     
  

  

   
  

 

   

   

    

   

 

  

    

     
 

- impliação de hitrachavut par: co 9º Garin

i 6 foicrientado pola Nach-Hoatza

 

De.acordo con le a;
aké 8 ampliação do os Ga ns a composição do 7º Garin, Isto

gnificava a continuação ןס + Fono do hitrachavut para Ein Do

com vistas n alia de 3 do Os dos nosto somostro Y: 5

0/4 811טלהסההעפמ10 0 não ionto dodicação do al>

   

arda do 6º

Do acordo com a oriontação da 1100526 foi feito o trabalho

aprovação do shoilonim o rotaguarda com tóda antocedóncia - moados
a fo 0

a

Ja ostão on Bi orot 10 dos chavorim (quaso 8 totalidado,a, esta y E

quo cg 8 Garin o quo sogyndo a decisão
atza dovcrí Foi usado o critorio rosolvido

is o retaguarda soja composta08528 pare : 5

si vol do Hackshara quo mantenha

j

 

   

  

 

Avorim quo tenham monos RoP

OXOt numa situacáo mishki o ,
, , A

lá foita dosdo a Noataó - dosdo a lioatzá ató agora fíimoram alia

chavorim: dois or o dois om Maio:  



   

   

xominados os morim (7),

Wlof o ainda os ch:

110800, 20108 8
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4 86 +8

Grando núsero do faniltias

omovittonto nosto período, Tanto £
as. Criou-so um conito os1

duscjosas do fazor aliá procuran
mílias do chaverim do movimento como
quo oriontou o oncaminhou os diyor=¡pedidos para Bror Chail, Tchud o outras instâncias compotontos. Lu-

liou-=s0 à osta-so ajud ado às eso os problomas conerotos.ר<פ8
po im considorados o ostudrdos nola comissão os últimos nosos alguaas
oz0nas do 20013805

  
  

  

   

6 = Conissão de Tros

Mantovo osta contnto nocossario com os divorsos
problemas normais do a baso do : ribuições que lhe fo-

ran concodidas polo último Kinus, e quo alón a roparacao e organiza-
ção do último Plonário ¿a| cuidou n 3 periodo da ontrada
mas datas maxendas dos ¿ruzos o chnyverim ¿»ore hachsha 8, tondo cuidado
principalmonto do trabalho de hitrachavut con vista a aliá do 3 do Outu
bro o nn proocusação do'colhiús dos olomontos nocossários para o a
da formação do (2 Garin. ¿e ssério que a mosna seja mantido p

los inúmeros problores quo quo rosolvor no poríodo bear
afora a maior oficioncia 1 É comissão desto carater.

Tovo ta ponsabilidade polos axoble-
más normalmente cab vazkirut do Garin. Dontro das
possibilidados foi RooRalos todos os pro-
blemas de detras surgi 0810 plenario om Outu-
pro de 54.

Mie Bzenos do Ivrit

   
   

  

        
  

   

     

   

  
  
  
  

 

  
  

  

        

  

 

5 de Julho. Uma bamea con

005 רגב muito bom nível do
Hachshara. Todo o éxa-

a 808108080 dos chavexim. O
E de 26, tendo atingido

chavorim. O número total
o pe ou ultrapassa-

111 Kinus, 17 chavorim., Nao foram o-

¿ "priori" el ss rocon disponsa-

sado o ב do adam Bamolodot
vorim au 8 E rosultado do oxeno constatou

o aegrto da zosolução tonada o a comprensao da finas

vorin.

posta do 3 chavor
conhocinentos de
₪6 so roslizou nur

? 3
núnero totrl los c 1
ou num ambionto serio co
os chaverir ¿ue fizoren +
00 0 grau miniro estabo

   

dos o cujos ostudos

 

   

e
gor a autorização ls ¿Drovedos para alia pola

-Hanhaz24 rtzit chav: uo Y 11701 minimo oxigido'o: que

ferño gxenos, juntam co não fizoram, סמ gosto.

 

'8 = Contato cor Ein Dorot

¡or parto foi x
ospocialmonto E 1
nesto período 0 ו o elenont

Kibutz, No nais todos os vroblemas q

“Tás

9

 

   
  

    

Mantivesos 0 bl EA tl mo Kibutaz Hachshará, o a ma-

ao ה Soto, a qual constituida
Kibutz o o Movimento

o vrincival do nosso contato com o
quo suvzirar foram levados à hachsha

    

- Publiesção

| Em conjunto con 11ake de Ciinuch foi ה uma pu

ção intitulnda 1º do : o 4 pin 8 por uu laa Etap

ta 9 por outro lado traga histórico do profissionalização o prolo

izagño na Tuuá. Cromos 000 0ח

 

 

 

ה8סח
y5

Vom rolatado om Rolagoos Extornas    



 
  

     

 

  

 

Fondo penas un dos tros
lo problema (Hanhasá Elions) cxprosso
Garin o faltando ainda dois (Truá o
Artzit par” quo convocasso o ro
ossárias, bon como prea quo dosso todos os passos proliminaros para quoosto Kimus pudosso tomar posigdos o docidir tao aravo vrobloma dd

Em cumprimonto & rosulugño tomada, + E de 5 fo tá todo o
trabalho acima moncionado, sy bom que - esmo visto no toma טק
Chalutziut - 0 opiniato nossa do quo esto junto passe a vaior de
grosso; soja a Voidá no vorão, soja mais tardo. = / A

sotoros quo so manifestam o docidon
sua opiniao sobro o destino do 7º

o Gerin) orientou & Moatzã À Eenhagá

 

850 todo o matorial o informações no-

  

  
 

  

l2 - Comissão do Seto

 

Constituida pela úl
Eschshará, mais 3 da denhogá
2 Chaitehik, curdria a costa mi
ronlização do amplo planojamonto

da do garin até outubro. Reali
quase todos os sotorcs, apesar
cia em al:uns outros.

Gon ofoito, cv no

  
  

 

  

 

  

 

por 3 chavorim da
Bror Chail Mordecha

norotos o zclar pola
O, motivo da permanón

trabalho profícuo om.

atingido a sua melhor sa

  

        

  

   

   

     

 

    

 

  

   

A
 uccido com o

 

&o ficou grandomonte enriq

trabalho ryaliando pela Hachsh rá o pola Comissao que deixa sous rosul-
tados no sítioao É aca sheara, na cristalize do garin, no movimonto

o na roporcussa0 /10 envolvora o movimon 33 0 da elia, o do 1=

SRUV, que so propara con as ideados do chodosh La om sotembros

  

  

    
Opa | Nachsharaa1) ostéá om E ta

so de acabamento movinonto 7 ecdas 119=

tas quo já do וג "pun » hachshara ! 1 nova יי
080 ₪0 1 ב j

lhoramontos feitos.
rim para o cumpri
shlichim do Bror Chai

ao relatório da haco
ns bonófions |

sontida om todos os setor
no amplo de ot, nad

shara o 209. 2pasitivou o 0

0100 ₪8
hachsharê, quo so coneretizé
por sua proxinidade קס
concontraçção nº Hachsha

Ya, - um Onor Shabat
kyutzot de Donin,
parto do tôdas «s machonot
de tódas as atividedos lo
tórios aprosont:;dos polos che

ton da Hachshará ospocialuonto

lhos o da vida do הע
חב(

xÍlio, dentro do
intorior do Rio0

  
8 068% 000

que 01 o da ve ajuda dos
s fiêades do trabalho roalizado

conploto.
inouto, podo sor
na fon tzá um pia

chavozim da bach

  

  

 

  

       

 

   

 

    

 

  

 

00008 085 'snifís
eto empleo ontro os snifim oa

»eiticrmonto no Snif São Paulo
ica. Ec 12 de Maio 20813ש00-80 uma grando

Ê inclusivo es chavorim da Hachsha
1 \פ haflagot des

Una visita por
Hachshará ao par

8006058

zii. Publicou=so o 1-
un rolato dos traba-

  

Chovrat Woar foi dado o dovido au

ornocendo dois chavorim,' um para

polo ossaço do 15 dias. Dontro

4
, 9
2 2 לה = os problomasdo £ de Cor 8 308 procurando כ Éêmbito omissa as Dorada

iucosros tontas no llovinonto o na Hachshare o ss BO a

vas as molhoros possívois. Nósto monto q e!oriissa ponha 9 dd A

nização do chodosh a!114 o na alia do carin. - ו E o

Brontado todo o trabalho olsbor” tivo esas di vi E
,

lo ja dado o início do Rope

sondo oncaminhados os trabalhos
,
8

ón

A
a”

 

    

  

 

 

  

   
  

paração na hachshara. Quanto vo So;cundo;

do moshok alia, docunontos, 0

 

  

Ñ  



 

 

     

 

- Destino do 72 Garin

 

ו
Tondo apenas um des
Henhará Blioni) oo problona (Hanhagé Elion:) O sua ODiniáo sob

Garin o faltando ainda dois (Truá

artzit par” quo 6027068890 0 לסט

gossírias, bem cons prra

osto Kinus pudosso tomar

En cunprin

trabalho acima moncionado, so bom o
, . 2

Chalutziut - o opinino nossa do
grosso; soja a Voida no vorão, so

12 - 00018880 0 Seto

  

  

  

  

   

  

       

   
  
  
   

    
  

 

  
    

  
   

    

 

  

 

     

  

  
      

    

  

  

  

  

  

  

Eschshará, mais 3
1 Chaitehik, curpria a
onlização do amplo plano;
a do garlin até outubro.

quaso todos os sotoros, apesar
cia em al:uns outros.

Cor ofoito, c no

trabalho ryalignd o pela Hach
tedos no sítio _da Haacasha ra, HA e
0 na roporcussao política cus env
BRuv quo so propara com as ativi

O plano do rofoxna da 1

so do acabamento BO!

tas quo ja lo há mui
ção 6 02020004%

lhoramontos feitos. b
Yin para O cumpr
shlichimdo Bror Chail
ao rolatorio da hachshara quo

  

 

2

us Raintlu! neins
sentida or todos os sotoros

no amplo do shlichut, 1

sharaá o quo pssitivou
20100 ₪88

hachsharê, quo so concrotizou
por sua proximidedeo gos re fica

concontração ne lachshara.
rá, - um Oneg nabo no si
kvutzot dc סטסב
parto do tódas 0
de 10008 הפ

tórios «¿rosont,dos
ton da Hachshará 0s0
lhos o da vida do המצב

Tambón 24
xílio, dontro do Ambito de Cor

Dintorior do Rio, 2 cutro do
do Smbito ds Comissão do Soto osi

 

ves as molhoros possivois. Nós to,

nização do chodosh nliã o na alia

x

OB 0 ja dnão o início do

O sondo oncaminhados os

A
tres sotoros quo so manifostan o docidom

   
que esto

odio200 8

1109000120 8 oxistontos no :oyizonto 01

 

prontado ¿Lodo o trabalho olsborstivo, fixadas as Caos

 

“trabalhos do moshok aliá, docunontos, ote, .

  
  

   

    
     

       

    
   

 

   
  
    

  

 

    
  
  

   

 

   

     

  

  
   

  
   

 

  

      

    

     
 

      
   

o dostino do 7º
o Garin) o A Moatzá A Henhagá
o todo matorial o informaçoes no-
todos os pa595808 vroliminaros para que

9 Sa tão cravo problema, 0
dada, foi du fato feito todo o

à VASO no tema concornonto,
E 298886 £ um proximo con

 

 

ja mais ta

por 3 chaverim da

Bror Chail Mordecha
otos o zolar pola

y motivo da poxmaanón
balho profieuo on -

sua molhor oficiên

enriquocido com o
deixa seus rosul-

in, no movimento
o 88 8118, o do i-

ia om setenbros
1) ostá om plona' fa
4cado une das 120

uma nova apresents-

“es com todos 08 me-
5 orponho do ga

liosa ajuda dos
0811100

 

o pola Cor

ristalizaç
a

 

o

Ra

valo movimoutu, podo sor
E atza um pla

4 chavovin da hach

 

todos os snifim
le entro os snitim o a

onto no Snif Sao Paulo
-So uma grando

havorim da Hachsha

¿ s haflagot les

ma visita por

תו ao par

8502 8160608 rola
Publicou-so o 1-

um rolato dos trahaa

 

 

  

 

vet Woar foi dado o devido au
000200 dois chavoorin, “bm para
lo ossaço do 15 dias. Dontro

 

  

arocurando zo solvor os problomas

na nerá, sondo as porspocti-

monto a co ssão s6 enponha na orga-

do rarin: ad ao primoiro ja fora
os ג

ao na hachshara- Quanto vo sogundo,
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VI - RELaTÓRIO DO SETOR ablat HaliOuR

y E a y 8 ts ; 3 ,Periodo Da 22 lioatza ao 4º Kinus artzi (março à julho do 1955)
HISTÓRICO- 7
>” O moshok Bror Chail do movimonto brasiloiro 2 1- z m i rosolvou envi-
ax um chavor numa shlichut para o Brasil afim do orarnizar0
es besos do movimento aliat hanoar, E 2 à

Visava tal shlichut algu:á 1 sh * alguns pontos fundar ais:-
a - lovar ao ishuv 8 idóin do aliat hanoaro ste

b = fortificar o movimento do alid,
e - constituir uma chovrat noar para Bror Chail.

1
»3 1 2 poab . Nos ¿lanos do moshck nao havia ilusõos. Falava-se na a

vinto jovons. liosmo assim, ao chegar no Brasil as instâncias sioni

ou simplesmonte judaicas nao acreditavam no 8000880 808%%82 empr .

da +
5et as

+ , . .

0Trabalhoomsi — apos cs primeiros contetos com o movimento, quo leva
E am rom as acortadissimas rosoluçõos da IIº Nostzá, foi|

o tra alho » ani 0 porquo no curto ospaço do topo que dispunharos
nocossitariamos realizar o maximo. Tros foram as formas de trabalh: E é 0 \ rabadk
1 = trabalho diroto com o jovom a baso dos conhocimontos o das listas

que os snifim Propararano

2 — contato com as instancias sionistas o principalmente agrupamoni.os
fonininoso os

3 - propaganda atraves de radio, jornais, sichot o artzaot do esclarcci
montos. 33

Trabalho direto com o jovem - Estavamos ao par de mais ou monos 50 homos
quo poderiam ser evontuais candidatos. O

trabalho consistia nas conversas diretas com» cs candidatos e com as fa-

mílias dostos. Nem soripro os resultados forer dos molhoros, pois hã quo

considorar quo uma grando parto ostava corpletamnonto afastada do movimen

to q do Erotz Isrsol, quando não totalmonto do judaismo,

  

     

Contato corn instôncies sionistas - osclarocimontos do trabalho quo so

0 es 208112878 ( podindo ajuda atravós do

cartas,as instencias do intorior, nomos dc possiveis candidatos o propa

ganda nos jornais intornos ou extornose

Propaganda -
8 - dosonvolvida em Pôrto hlogrg (rádio).

dosonvolvida om Se Paulo (dado, jornal)o

doscnvolvida no Rio (jornal).

b - carta circular à tódas as insténcias judaicas>»

e - om Curitiba o Bolo-Horizonto, earta circular à todos

4 os 108008 -

8 - manifosto do Bror Chail sobro aliat hanoar,

o - artigos na Venguarda Juvonil.

Há quo acroscentar טס 6010002085 0base de nosso trabalho o contato

direto con jovons, sem vordordomnsindo tompo om conversas ou rounicos

do instâncias sionistas quo não conhocem & juvontudo

100045 do Trabalho - todo o ponsamonto do moshok ora do quono intorior

do Estado o ondo o porigo do assimilação o grando

o nas casas do crianças orfis, podoriamo s encontrar uma boa baso pera 0

nosso trabalho, Isto. foi conplotamento irroal polos soguintos motivos:

Mimo intorioór dos Estados. a situação O de fato calapitosa, pois nao

50 Os jovons ostão longo do judaismo como sous próprios pais tambo

o ostaos,
2 2 | E

b = nas casas do crianças orfas 50 encontramos jovons ato 14 agos, o quo

não condizie coia nossos planos de chovra do1 0180

08108 ךסטסמפ 85 do 510ת1820),הס581ע do suas casas, já possa

E om pianos do vida futura no Galuta

O modo do Josconhocido faz com quo nom quoiram escutar de

: Exotz Isrrole-ússim, no final das contas, O nosso trabalho so baso-

Qu nas cidades.

  

  



  

 

 

 

   

 

    pago 20

    
- oxistira . id 3Oss. Desde o probloma financoiro quo

issimo ds problemas do famílias, quo so
sohtom quo seus filhos pairticipem do nossa Chovrá so OL 1 £

E tambom, Considorando que'o nosso moshok 3 jovom Jet ל 7
pastanto dificil de resolver, ¿lóm di sto ad , nona 0 propio

MISA do uma mosma idado o isto por si só 16 faz conquoEE
“o movinonto de aliat honoar fosse orgenizado, nro S batatas ci0
so o do um moshok só (quo nom soriyro »odo rosolvor -08 problom128 comp10
cados familiaros dos JOvons do uma chovrát noar), pod mos obtor md

| 1102059 resultados. Hã que acroscontar quo não é om un dia, mas atravós
do trabalhos constantos quo se convena o jovem à abandonar sua família
mor para O vais novo o diferonto. cons truiz uma nova da. Isto fas
com que a participagao dos snifim soja fundamental, senao totalmento to
talmento decisiva na formação de ume chovrat noer “Assim O trabalho do
snif 9 de aliat hanoar so ontrelacam, p dondo o + advir bons resultados

não so para aliat hanoer como para c que podera recobor no
vos chanichin c muitas vezes novas kvu aL: A

Participagao da ץמגה - tomos que destacar a participação ative o oficion
to dos chaverim da Hachsharê, em shlichut nos sai

fin c a ajuda eficiente (no terreno organizacional) prestado pela Hanha

Fa Artzit. Infolizmento não podemos dizer o mesmo de todos os snifim o

que projudicou seriamonte o traalho. Nos snifir em os chaverim so

dedicaran, o resultado foi rolntivamonte om, como soja: Pórto “logro,

Curitiba e Minas Gerais, / 7

Nos dois snifim 2282008 - S. Paulo o Rio - hos quais osporã

vemos molhores rosultados não corrospondoram pesado 05 Assim, apos o
trabalho iniciado 2016 10800, que dovoria, \

soguiu-se una inórcia projudicial do un 0 ando ou Se Paulo, os cha

vorim se dedicaron, o trabalho frutificara. No Ric, a situação do snif

Yom sempre pormitiu um trabalho maior o que prejudicou também o snif que

tove por causa da aliat 1 dndo de formar kvutzot ontro os

sefaradim e Lar de Crianc 9 E voltado.

Reccbomos apoio do Comi to de Bror Uhail o do um chavor do

Partido do Rio om Finanças

4 Choyrá- No moio do trabalho. vimos «

do um grupo de “Hachsha É

ari sua educação or Bror Chail, duro

que trabalhassomos ex dois sentidos cr

jovem de 16-17 anos-.
Os rosultados no dia de

00798 de 14-15

jovor 9 certos

71 alguns candidatos: pode-se dizer que o

aquele que orávamos, ombora nao do

¡ue uma boa parto dos candidatos nen

  

 

     

     

    

 

ay

 

   provoitade O continuad:

  

 

  
que 1 PO LOU  

    

nocossário a organização
de 16-17 años que rocobori

ano no minimo. Isto foz com
de 14-15 anos e Hovhshará

   
  
  

= Li cortos

   
   6 Talvez ainda

numoro conseíuido foi oxabs

uma só idade. Há que acrescen

Siquor portenciam ao novimonto.

  

  

0 Os números por snifir, sao”

Pórto plegro - 9 6 0 4 )

Se Paul - 5 (40d

lo 22 2 ço 8 2

- NAO

o

ו



A
S

 

5 2

 

sanizado un grupo mais jovem mas para tanto

cm autorização do Brox Chai.

 

Podoríamos tur סע

oe obomos nom oriontagao +
nf 1 ד $

EG dos rosultados - tomando om consideroção os objetivos visados,

e ---

|

3060208 81802 guoso tradelho,Juana rolativo Óxi

q 6 םגבגבספ nao 0 590 si enifigatiyó

quo o númoro que 900800 0

e:cs nocossidadas vojotivas de 150801 o de “Bror Chail

  

   

  

  



 

   

 

 0

  

are er a ; A 2a 5 >as em rolação הס Ishuv brasileiro 6 súa situaca
obtivemos êxito. » doserença q que o nisi
fator do que osta óa yr diva ver quer

tal importância, do aliat hanoar no Bra
balho o sous .idosו

Nao porcorromos o Norto por vários motivos:-
it nao existem snifim que possam הסדנהה

0 base ao trabal!
ו |de tempo. 2 nosso trabalho

: poderemos dizor quo
ssuo, acroscido pelo
a um empreendinonto de
1

   

& - falta do moios financoiros.
En Roc ¿OS him de0 3RO|] os a de Hanhaga hrtzit dosenvol voramum

trabalho que nao obteve exito pea situaçao do próprio ishuv. M

 

 mos contato tair com a Baia que não trouxo rosultados positivoscorcorromos os estados do R. G. do Sul, do Rio, do 8. Paulo
Ninas, 06 intorior destes « stados e a cidado de Curitiba e EOS y
todos a idoia do aliat Hanoar. Isto foz 0 od

 

 

com que toda a questao do ali

 

en geral oo mento seja atraves dos próprios pais quo quo
san iy ou do familias intoiras que se e E  

 

tsentavam como candidatos a a

endereço ב à alia, O traba
futuxo nos dara melhores e

liz. O movimento práticgnonte tornou-se o
lho apenas iniciado, 8 é do so crer que o

lores resultados.
Estos scis meses de trabalho.

mhocimento de toda « problomítica 1
to Kinus propostas concretas para

fal manoira organizado quo
0 0 orientaecao da llanhagá ..
sucesso. Proelso que o t

dos O quo os snifim corres.
balho geral.

     

      

  

   

 

    
   

 

  

 

  
  

 

  

 

am para o ustudo e o co

x> Agora traremos a 0s-

Zuturo. O trabalhoaa
juda da A

0 002 o maximo
on 2921066 3 Jetormina-
deles sem atruzar o tra

   

 

s E 5 2 a
2) hbreis 20001 -- 1830008 jrtzit-

VIE = REVISTA:

f sino do KiFoi distribuida a ista nº 6, já pronta por coa
NUS:

Foi
dos na lloatzá a
de torná-la mais
sólitos e o Ishuv er

Não sabom
chavorim do snif, rssclitos 8
torem os snifim ando rolatórios sobre

itação, apesar das claras resoluço08
Esto dificulta muito

revista e impedo «ue se possa
Doverá sor ponto do discussão y

se a provista tem sido do ¿rovoito pa
se há que mudar seu conteudo.

tes discussões não puderam sor
ciento completo de opi 180 8
S nada oscreversr sóbro isto

O setor financeiro da rovista

o baixo. Para o nº 7, os snifim nao ront

de Enúficios, tondo esta roviste Joixa

E à rovista nº 8, quo ora

6008 não chezara a 1
. Este sondo oja!bora:

0 פעסל1 israclis, que

halutziana

 

¿on pens

 

Xovistsa

rir como טס para pro

 

 

  

  
10685 ₪8-
8
que 8  

    

  

   

 
Sea hy

do corca de..2:0005+00
: ão junho não saiu;

. . 1 .

v os anuncios ora à
roviste da
pronta ai

 

      
   aliá do

1da Siva da shlã

  



   

    
  

  

   

PO pusE 30

 Caldo Entorior bresrvsss CT es
, > 5

ות
A

Buproste ContreaidoS»»..

  

  

 

        

 

  

  

 

    

 

 

pego 22

O balenço soruints 2 E ;
, 2 5 ? Rd oro 203 dois n?g ' .

pos9 108020. 00 os: outros4 7 cuo sa
a ” SL ב

ABRO dostal 0 samestro eomorz ססובטמת e rosontado
12005 com uma divida da : 60

 

2390

19.080,50

10.552,60

  

le 5 :

וסבסמ 000 3.346,40

ul

\ Cray 37.982,40

saidas: BOyimontação, rsss» Cred 23.346,40

ooraldessas rsss 5 7.580,00

21702508... cenamos 1 387,00

הכי oe grs vassalo 4 744,60

5 ? E \ |

Hoprost, Dasonvalvidos. n

Saldo om caix

Creó 57 -962,40

y

2000001
תהאככ :

X,H.B,D SOT. 20.000,00 Do = Cr. 10.000,00

Go do - y 554,00 Ge dá - "0

Fizsol - sesppTO 20+000,00

27.452,90

Obs: O balanço dosta revista inl, sondo quo a porto inicial cons

tdo tontrio 43 últine , Juntindo=50 Os, ter=se=a uma: i-

dela ¿global lo rosulticdo dg usrdr Juvenil nº 5-6.

157

תטועהבהבנ soldo antoxiorocorseaos Cry0

0 . ' | x y
וסבב."

17,050,00

Supróstinos contrnidos. “7.000,00

Grey 50.968,40

Paoli. ropero? Orey 2,099 ,0

5 À

DMLeno savana ne dem ento 1,910,00

4 Ar ( Y

Piooprnilns..o....... 14.000,01 .

e 2,028.30 q e
םסססוהשבה......:ייו'''₪2ג

. a 25 ey

mmoróst. dovolvilosS,.e» 504,50 w
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as da Revista nº 7

; doixou

Cr.$ 10,000,00 0 - Cr,$ 10,000,00
”! 10,000,00 Gelo = Cray 9.495,50

Gr.s 20.000,00 02.000 495,

 

? .
tnuncios

= 1.330,00 nio -0 7 -500,00 Pórto «logro - "900,00

  

paulo ¿0170508

crab 2.805,00

rro 1.850,00

Assim e dívida da reviste no momento 6 02.0 19:495,ל000סמ

tirando=se o que ha para entrar (Cray 4,635.00) rostam: 14.860,50. hs 1

porspoctivas para a n? 3 (a:Je se do trabalho inicial, tanto anúncios co

no artigos, estar0 são muito bos 8) considorango--so quo é una o

dição dodicsãa à Shlichut Chalutziena, Alia o quo scirá na Ípoca das tos

tas judaicas.

o

(a.) Edith Friosol - Hanhagá hrtzit”

VII - PINANÇAS (GUIZBARUT aRTZIT

trabolho finaneoiro o ano quo passou tovo diversas vari-
וס"

ações o otav2s. No último Kinus, ostava o movimento com Cr.$ 101.324,50

do dívidas. Res un osfórgo muito, grande Gonana a Guizbarut Artzit

saldar ósto doficit ató a atañe Do onto ato o momonto prosento tem a

muito arandos poisהס|Guizbarut so dofrontado com

5 143 08 orgamontos dontro dos quais tomos vivido tom crosci

donto numento das ontradas. O orga
“do muitíssino, som havor un corrosponda

“mento. aprovado na última Noatzã, para 6 nosos corrsspondo ao drgamonto

Fanrovado no Linus para o ano todo. Isto O, o orgumonto dobrou. Postorior

monto ¿sto fato so acravou ainda mais quando e Guizhbarut organentou toc

“dos os-podidos do Loron Lashlichin, royju o plano do stividados contra

"is bom como considorou o aumento ia shlichut da Hanhazãe Isto so rofuro

820 Orgamonto ejrovedo o; stolarmonto pola liontza, O dara O qual tinham

"sido ostudadas diversas lo cntrnda. Esto plano nao corrou corno

"so jonsava, pois dovorsos te dde juo dovomos rocobor nño vioram, as

ontradas quo caleulava-so rocobor etxavos do ynlhoו do snifim com as

Veadot Hanoar, nao a am o o mais grevo, das quotas dos snifim mota-

"ou mais ficou som sor pega (as cifras RR junto ao balanço ancxo) «

as seidas o ל foi quaso intogralmonto soguido, ¿4ponas no rofo-

to ao Koron Lashlichin não foi tudo como ora intonçao, porom isto

tovo sujoito 8 falta do ontradns, sendo quo ana mosmo a Hanhaga có=
de Guizbarut 1%

mais do 80% con lo o rostantg colo Aívid:

/ ecosta oxpiicaçao ostá eleE quo 8 Guizbarut osta

mom situação doficitária. Porón as dívidas não dovem sor con
onto numa ço antos como una0no;aos ₪4

  

   

  

 

    ontas

  

Ecomo um doficit, mas antos |
Y .  



  

   

   

  

   

 

   
  

  

   

 

   

 

  

 

   
   
    

  

   

  

  
   
  

ivin promotidos, che sarão on date
rem (e quo סט velmonto continuará

próxima, atividados quo snifin
“e que so roglizam om

E

ao sôbre conissão dehgôsto- Setombro, tambi lu
E0 , א as quó-traz 9 adas, .nao restando assim 156 nonhum deficit.

No últ No somostre agiu a Guizbarut סב com multaEaD ou golação aos smifim no suo dia spoito ao cumprimonto rigi080106008 «anterioros tomadas. Fundos do Loron Lashi chin dosלס som rocobimonto de balsnçosbom como nao so E o balançoBixa k. Não nos paroco acortado ôsto cariinho, pois constatouaGuizquo os snifim docairam om sua or nização financoira. Para o futu
Hanhagá doverá vor que fundos sómonto sojam distribuidos após o ro

imonto de balanços doovitar que shitufir choguer a concen condas. Procisa sor notado quo por quilo quo a Guizbarut poudo consta
atrevos dos poucos ia5021088 as caixas 4Som funcionado

uma forma o num sistona mais que 2
no Koren Llovitzur o quo faz cor

 

  

  

    

  

  

  

      
Infolizmonto“não so oneorrcu o eopítulo do Beit Hamna-

ot, dovendo-so achar soluçãoJS no ros 0 %0מ8. Por problomas po=
os o balanço não ostã incluido nosto yrolatório, pen como as quotas
ras do Koron Loshlichi:, cistriluido através do un anoxo para

las as ¡dologegdus סמ cono as oxplicagóos nocossérins. Tembón osta
osição dos dologados todo o matorirl do contabilidado da Guizbarute

 

 

a
m  

 

GUIZBARUT ¿RYIZIT

)8.( João Druekor

; 2») 2601206

(2.) David Fainguolornt

= , 2 7

Er: goral ôsto rolatório esta por vezcs algo

resunido,-tontando stor=g0 aoEdo 0-
סיעס1ה%סע podora dar todos os bsela

HaNHAGÁ ARTZIT
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אפ 1

E

Kibutz Hachsherá Ein Dorot

1-2-3 o 4 do agósto 1955.

Tomas:

CHALUTZIUT

CHINUCH 
AELAQUES EXTERNAS

PUTURAS ¿«TIVIDADES



 

- Honriquo Sazan

zado por ostra nach

ל na ora so ini
o tenírio q po=

 

p
o

y

Tnuotí

ui longnmonto voltar à        

       

 

    ¿ue clgumas coisas e alguns pro-

monto agora que ostamos

om dois aspoetost=

) anação o discussão do codos aspoctos rave o difícil probloma
+ Por un lado Mújtacoisal je foi oxposta nos controssos passados o por ou
E Naraorosontacao oral, : nsis complota. E

p
0

A

arca-los

  

    
do com o talanon olemi o dostis

onvolvido, 5 למטה 8
por ors somonto um dos

 

rã cada Bari 6 om conjunto f
ondo provom o

 

    anno an

   

 

א

ax
e

B
E

ו



5

a ou Tol iviv om inícios
o movimento (55) so diri-

ינבה a Ni a. Os cha-
ovinonto הסט ocasisão
neharem quo a discussão o-
i lovantedo na Montza nos-
idorondo prematuro « dig

 

5

 

  

    

Oim os par”
tivoram-se na votnaeno de

| Ppromatura, e do foto er

serealizada no último vc
cussão 0 6001800, encaminhou - ¿ o prosonto Linus,

to podo- sueintamonto rosunir o ¿robloma,אס8
monos no asyceto nescos Factusimento « quostro, mosmo sob asto0

ASpOCtO, ostáa ninda om su-s besos ri! voz ¿uo o movimonto o o
s: menifostaran om18םתס-que meis importe no.crso0009

cr oficial.

   

    
   

   
   

  

  
  

 

   Dstá clero ¿uo sio as comsidoragdos fre
discussño do probloma. Por um lado o=

butaim com chovrot quantitativemonto PO-

óncia do has.3Isto son dúvida 6
dieussño há a fazor. Por outro

sc0 = há e Ee o dificil ב0 4

sinou 00sua roisponsabilidado
הפ, se ja 30200000 0 סתטבסטה 9

nação do ur cnnvrá ¡uo quaentitati-%

  

       

   

quo nos dovora

om Erotz una

  

  

Bell; on

 

ditativanmente possibilitesso £ conorotiza;ão do nosso almojado
£ ye Le

וסב % aa £ E
/ / problema de Kibutz Tnuatí quo no

-E O cxatamonto nósto

probloma: 48 rosponsabilidades do novimonto
spocto contral do 1

a a eso + paY das inúme-
Sou Ro são onormos 0 são Reino dns diy ad a um:

kinussin nido , e a

2

    

 

   



 

27%

 

rociprocos entro mo
De qualajuor Torno

ú Outubro 0
0 ₪ ale os chsvorim que tón

evontunis snrentos, (sc
a,Bror Chnil) chevorim

aliás O opinião nossa do quo 8s
ra para o 62 Garin mas inclusivo

Seja corno Tom,
80020 quo , Caminho dá torchos
mesmo após a nliá do 62 Y se
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