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APRESENTAÇÃOESPECIAL.

Após serio e completo r. os Re. a eestudo do que será estatzá y stancias que a ceroa Hanhagá Artzit antecipa-la de 2 dias e mudarGliooai=| sua realizaçao, do Beit HechE alutz Al Sh 5
n, para o Kibutz Hachshará Ein Dorot,An

Como os chaverim poderão perceber pelo conteudo
temario, estamos propondo, em coniunto 2 6º Garinum plano ane o ir amplamente toda a tnuá nacional.

aseados nisto, concluimos que o único
eriamos realizar o estudo disto, é Aquas que Hare ₪deverá ser o centro vivo e a alma de tudo.

Como este temário foi preparado antes desta reso-“vao nele constam ainda o local e datas antigos. Assim
is retifica-se o local da Moatzá, à ser realizada no Kibu-
Hachshará Ein Dorot, e as datas de sua realização 880. :-
828 68680. E
E: Esta aprescntação também traz es relatores, à me-
| da Moatzá e algumas pequenas correções ao temario.

, A Moatz8 será presidida em nome da Hanhagá Artzit,
elo chaver Adolfo N. Cheinfeld.

Os relatores serao-:

Financas -: David Fainguelernt,
Chalutziut.: Erwin Semmel.

ema parte de Chevrat Noar-: Abraham Moshe Baumvol.
“Tema Futuras Atividades-: Henrique Sazan.

“Relatora das propostas da peguishá de chinueh V'Itonut e Ati-
/ des de Julho--: Edith Friesel,

 
 



 

  
     

    

   
    

   
    

     

     
    

       

CORREÇÕES.

1.Parte Solene. ,
c) Abertura por um chaver do Kibutz Hachshará

Ein Dorot.

2 Participação
d) Bror-Chail- ( ficando depois e) - LS)
d) Aonde está " A mesa votará regularmente.....

decisivo", leia-se:- O presidente .sê vota em
caso de empate em carater decisivo.

Fim 32 paragrafo leia-se:- concentrando grandes
atenções para a Peguishá Chinhchit que se reali
zará 23 e 24 em Eldorado, ' =

67 Vaadot Hanoar:- A reunião com o comité Cen -
tral do Poalei Zion foim em 26 de Outubro de ,.
1953 ( e não em 23 ). .

Obs:. 1) - Leia-se " em 12de Janeiro ( por 34
votos à favor,uma abstenção e uma chaverá au-
sente ), - e nao:- por 35 votos.)

5º linha-: Leia-se:na composição total do 6º Ga
rin sofrer uma " ( e não total do garin ),
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Grandes são em nossa opinião as pors>0 1
vas que o movimento têm para o Semestre Ge Y
0888 Isto n

E /
$ ão somento -por tudo que |. logrado no últimos e nos últimos periodos, mas ainda, -por uma serie de felizes possibilidades que se delineiam para o semestreem que ingressamos»

ו

   

 

י

י

,É De um lado ha que salientar que durante -
este periodo volta um grupo do madrichim -
nossos do Machon que durante um ano vem se

preparando ativamente para seu trabalho e tarefas no movimento» Sei duvi
da foi dificil o fizeram muito galta no trabalho mas finalmente podemos
nos começar a preparar pera colher os frutos dos trabalhos a longo prazos,

Por outro lado já está aqui Mosca, que além
de levar uma Chevrat Noar para nosso lieshek ו

podera em muito evxiliar o movimento Quan
Hanagá ártzit com sou trabalho e orientação. Chaichik e Chana: chegarão -
daqui alguns dias e se dedicarão fundamentalmente à Hachshara, Apesar —
disso poderão do forma muito positiva e benofica agir no: movimento, a
sidere-se que terão dois longos anos de trabalho conosco. E além dis 0,'

esperamos, que finalamnte virao os esperados sehlichim da Hanagá Eldon

Si so tratar de fato de informações cortas as que temos, trata-se sor dus
vida de chaverim muito capazisados 0 60 8 condições para o trabalho

do movimento, a ₪ 

 

E afora tudo isso, com toda satisfação po-
demos constatar o novo e Otimo grupo de di

5 rigênçia nacional que so destaca, agora já
com contornos bem mais claros. Sc- ha una Hanagá Artzit que possa organi-

zar sua sucessáo sen maiores preocupaçõos, 6 81
E isto considoramos coisa muito importante

| E pois a atual Hanaga hArtzit preparando- se Da
sua aliá om poucos meses podera ter como -

sucessão um grupo de c .cvorinno minimo tão preparados como esporamos ter

estado, |

E 6 da Hanagê hrzit que dopondorá a feliz |

integração no trabalho dos shlichim o ma -
drichim Que mencionamos e assoguar um uno |

e 'hamônico em todo o pensamento e ação.
,

E além disto tudo, inicia-se umano de - |

grandes trabalhos e grande alia. Se como -,

esporauos, efotiva=2a 0 adiamento de alia

do 6º Garin, grandes prespectivas ficam “também abertas com os ambiciosos

planos que estão sendo traçados e propostos.
|

Alei V Hagshem

(a)HaNAGÁ ARTZIT



7 2 -

 

1 -» ABERTURA OFICIAL: +cr$ לווכבטגס 201%E --- Al Shom Bei Xatzenelson, ini
ciando-se Domingo dia 27 de +
Tovexciro às 18,00, Consta c
Programa do seguinte:

À - Parto Solene:

a) ino Nacional Brasileiro
b) Hatikva

e) Abortura por um chaver do snif
Rio de Janeiro

à) Saudações oficiais:

e) Saudação ds um chaver do Poaloi
Sion iEtachdut em nome do seu
Comité Central á do Vaed Hanoar
Central,

£) Saudação da Organização das Pios
6

ge) Palavya dos shlichim da Hanhagé
Elioná.

k) Palavsa do chaver do Bror Chail

i) Palavra da Hlanhegá Artzit

2 - PartoAxtistica

 

3 - Encorranen*to - Tochosalmá

ORGANIZAÇÃO INTERINAs

2 - Criom dodias
pia 1 - 2,09 - Sossãopreparatória

Recepção dos Manda»
tos dela Hanhagá Ar

tzit. -
8430סע

  
EE sição das Comissõer

9,900 = Rolatório dos Snifim”

; Rolatorio du5

14,00 = Relatório da hs
; Dobatos

20,00 - Tomas FINANGAS
Relator:

pia 2 - 2,00 - Tomas CHALUZZIUTE C.ilOA.
Rolatoxt

7.00 = Tomas FUTURAS ATIVID,

₪ Rolatort
17,00 - Comissõos

22,000 - Sessão Plontiria |
Leitura o aprovação

ו 6885 8

1 ¿ Eloições א

sl - Encorramonto

e 4 e 4 2

  



Participargó da Moatzá segundo os es
oficialmente0 e ea
a) - Os dolegados dos snifim oloitos no Ki

nus, na proporção do 1 (um) dologado-
7: 90 chavorim ou fracção maior que
>4, do'acóxdo com 0 pagamento do lass
Chaver. -

b) - 08 861008608 do Kibuta lachsheréá Ein
Doxot, eloitos no Kinus, na proporção
de 1 (wma) delegado por 18 chavorimou
fracçao maior quo 11 (onzo), de acórdo
com o pagamento do liass-Chaver. -

0( - A Hanhagá Artzite
a) Schlichim da Hanhagé Elioná

0) Un dologado do Comitó Consw01 do Poa-
loi Sion Hitachduto -

$ - Únicos om caso do impodimonto do,
um delogado A Noatzá, sorá

018 substituido pola Assefá Klalít de
seu snif.

 

3 = Regulamento Interno:

aa- Das Sessões: a Nogtzá considora-so om
sossão pormanonto, ate os

gotar O tomári0. 2

Considora-so om quorum o plonário com
a prosonga do 2/3 dos dologados, doven
do os 6010088088 justificar-so
a Hanhagá »

As sossões são públicas para chavorim
do movimentos

80280 consideradas nas sossõos sôunento

os itens considerados no temários cuja

ordam 006028 80₪8 polo voto do

2/3 dos dologados6

b) - Do prosidiun: a mosa dixigonto da Toa=
tzá, constituida do um -

presidente o dois ,sonrotáxios, será no

moada pola Hanhagá hrtzito .

e) - Das conissõos: a Hoataá sorá const=
tuida do trôs couissõos,

a savow; 1 Conissão do Chadutziut;

2 Conissão do Finanças

3) Comissño do Futuras Ativida- Sl

4OSe

Cau: , 118880 0005826 60 7

ER: (soto) nanbros oloitos pelo

e ptonário.

  



  

d) - Des palavras e votos:

0) -

- 5 =

ten diroito a voto
- todo chavor dolcga

do a lioatzá. Os votos sorão contádos indi
vidualmonto o náo por dologagóos. e

,à mosa votará rogoarmonto com axcoção do
presidonto que so votará an caso do ampas
to, ב 0890000 04

Nas conissõos, so docidixó om instância fi
nai, por votos, ficando סנו 9dose
pacto do minoría ao plenário, à esitóxio =

וסזוהתה

As resolugóos or plonário, soráo tomdas -
por 810218 simplos do votos

Tozáo dircito á palavra todos os tolegados
à lioatzá, permitinlo-solhos fala: no máxi
mo doz minutos, gon dixoito ₪ peowrogagáo-
de cinco, a critorio da nosa, quando intog
vomha pola priímoira voz, 0'cinco minutos »
nas intorvongoos soguiiios»

Os chavoxim não dolegados só podozão fanoy
uso da palavre, no piondrio com pruovio As-
sontironto da rosas

. , : é

Das nogõos: com oxgisnão das moções zos0=
iutivas o Gociamatórian, con=

si Lorer=zo-80,, pasa = guiando dos Caba =

tos), duas espeção: do noçõoss

HOÇOES PRÉVIAS: ¿ntosrompan o dobato, tox
nincãa o esposição do oxa

dor, em uso da palavra, o tovon nor vota =

das do inodiato, dopoia do falar un ozadoz

pró o contra, so 09 houvor, com prago mk -

mo do cinco ninutco, o ta» por cfoiios

a) - modificar a oxlem da discussão;

b) - passex'o assunto ao ostudo do uma cow

1

HOÇÕES DE ORDEA; oncoxras a dista do ox=

doxos c dio o assunto pos

suticiortongaato onclapossão com proima

to iguai ao autorioro -

  

 

  

 



   
 

Abrange esto rolatório o período 000 סנג=
dido entro o 1112 Kinus Artzit (28-29-30-

31/7) e a 112 Moatzá Artait( 1-2/3).
jeriodo quetranscorreu continuamos mantendo c desenvolvendo uma seria

on uistas especificas 6 gerais que o movimento nos últimos semestres

10: rando. Cremos que conseguimos tambén iniciar o desenvolvimento de

“aspectos om nossas diretrizes básicas. ilao atingimos porém aquilo

que podemos e devemos₪ +
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5 Fora de duvida estamos numa situação econd-

; mica e financeira estavel e em quase todos

Er Pa . os aspectos inteiramente regularizada; pres

Roo o nas mosdot, dentro das circunstancias, grande; podemos -

' quo neste semestro Vanguarda juvenil começou a sair com maior regu-

; dado; iniciamos a publicação do programes definitivos e adiantamos =

em isento o trabalho; consolidou-so o suif Recife; organização chalutzi

: a; enviamos mais um grupo para O hachon; O snif Rio conseguiu finsimento

novo Moadon; iniciou-se a legalização do movimento; ostá em faso adiantas

" ga o Beit Hamachanot em S.Paulo graças ao auxilio das Pionsiras; ote,otce

 

E todos sabem que nestes pontos que aqui vão

Ri sendo com toda facilidado enumerados o movi

? monto 6 chaveiim investiram muitissimo cs -
nz

* forço e trabalho.

E
Porér ao mesmo tempo em que reconhecenos tudo

. o que foi bem, € prociso - e nao € agradavel

- constatarmos que algumas coisas basicas con

tinuam não corrigidas, ÀS diretrizes contrais se ben que tom tido uma apli

“cação mais viva não são o setor de trabalho que no dia a dia decisivamen-

te se 800208581 8 demais.

=
Salieonta-se, quo algumas schlichuiot muito -

E
boas foram vonlizodas om snifim menores

por gxonplo são Paulo e Rio ainda não page

saram por algumas transformações basicas que são possíveis o indiczensa -

Meis, Nesto sentido cremos que um dos pensamentos exprescos nO capitulo -

y lichbt- o da concentração de chaverim em dotersinadas trabalhos; mui -

“Am dinnto

podora auxiliar daqui E

 

  



    
  

   

             

  
  

     

  

 

  

 

  
   

   

   
  
  

  

 

    
      

    

| = MASKIRUT a
Re É SGAN MASIIRUL< A)

Con
tat

o
o

corospondóncia: foi grando
neste semostre o contato ontro a Ha-,

: , nagá Artzit o os snifim do movimento.

Cremos quo isto não so nas coisas específicas mas mesmo nas gerais -

muito ajudou a possibilitar um trabalho uno o harmônico. O contato foi

intenso com os snifim do movimento , Ein Dorot,Schlichim,mosdot locais,

cioness e do extorior,ttc. Com o extorior devomos salientar um conta-

—provoitoso o roguãar com a Vaadat Hatnua de Bror Chail, principalmonto

 

2, 4 a

nos ultimos meses, Afora isto,dovomos também mencionar um estroito con

tato E a Machlcket Hanoar da Sochnut Haiochudit. Fora de qualquer 0

vida ha ainda diversas falhas a rogistrar, poróm,as diversas coisas po

sitivas que logrou-so graças a uma secretária executiva6

bem funcionanto, faz-nos opinar a necossidado de mantor-se um funciona

mento o estrutura nc minimo tão boa como a do semostre que io

Para dar uma idóia, no sontido tócnico, dosdo o último Kinus até moa-

Ro Fovereiro Corso orvíscor > 7900010868 1,189 cartas o 19%

B) HanogáArtait-MaskirutPoilá:dosdo
o Kiavs atô moados de Fevereiro rea -

lizou a Hana, à Artzit únicamento 5 reu

niões plenárias. Isto que segunda nossa ovinião trouxe obviamente van-

tagons grandes, sômonte foi possivel 0071060 a existência e funcionamen-

to do uma maskirut 8 que se reunia frequentemente.

0( Rounião Exiraordinêriada Moatzá:ren-

lizou-se no dia 6 do Foveroiro no Si-

tio Eldorado, uma rounião 0812809650
  

ria do plonário da Moatzás Tinha sido do forma epistolar, proposto po-

la Hangá aos delegados da Moatzá o adiamonto do Kinus Chinuchi paya -

>
Julho. quo, polas rasoluções d

osmanfto, condão o nrçhlomp do gravidade, =
o Kinus Axtzit dovoria sor om Março, Po-

Bivorgenciu =-

não foi tomada rosclução por maior

Aria onde discutiu-so a questão o rosolveu-so;

sta da Hanagê Artzit, concentrando gran -

ia epistolar, mas convocou a HA. -

uma rouniao extraordin

unanimemonto aceitar a prop!
a £ 5

des atonções para a Peguishá Chinuchi que se realizara dia 28 de Fo-

4 vorciro no Rio.

D) Sehlichut: a) interna: o Atuel somos-

;
tre tevo nos snifim um amplo quadro -

- .

ão schlichim conforme relação abaixo,

. ,

linhas gerais foram planojadas polo ul -

1 ça tes outras ontindes de 220200 com as necessidades=

timo Kinus houve muitas cutras Guia
i

dos snjfim o possibilidades da Hanaga

 
Afora as mais extensas que era

hvtzit e dos snifim que as for-

neciano



    

 

Ervin - 10/8 - 5/2

Etrog - 10/8 - e
Nunho - 10/8 - 5/2

Dadinho- 23/9 5 5/2

caps
Jimico - 10/8 - ו5/2

ne 2. Seheinfold - 10/8 - 2/1
qo aus Markin - 10/8:- 22/10

Joao - 10/8 o 5/2

EE + 5/8 = 5/2
Ervin - 30/9 - 2/10

Dadinho - 10/8 - 22/9
Sazan  -18/9- 5/2
Ervin  - 18/9 - 22/9

Etrog - 3/lo- 10/10

 

Curitiba: Wajnor - 15/8= 5/2

8 Frida - 22/10- 26/12

Zinho  - 30/12- 19/1
Ervin  - 23/9 - 25/9

puHorizonto: Kutnor '- 10/8 - 2
RaquelS.- 11/1 - 15/1

Rocifo: Nhuch  -15/8 - 5/2

o Chana - 1/lo- 10/1

0BS:= fora isto, houvo diversas outras viagens de chavorim da Hanagá ou =
enviados por cla, passagens "on routo, etc."

b) Do Erotz:- Já há muito tempo ven a
Hanagê Artzit insistindaxx insis -

. tentomonte tramitando para obtermos

os schlichim necessarios. Com desagrado temos a constatar que afora a senli

chut do Etrog ( muito boa,mas insuficiento), não conseguiu a Henaga Eliona

e O responsavel ultimo que e a maskirut do Ichud Hakvutzot V Hakibutzin ro

solvex o problema. Com Excossão de ljordechai Chaitchik, chnvcr do Bror-Chail

on sehlichut para 2 Hachshara, que devera chegar logo, considoramos todas
. . . . . a

as demais noticias vagas e insatisfatorias.
Encorra nesta moatzã, após profi ל

cuo mais de um ano e moio do trabalho, sua estada no Brasil o chaver Jose

Etrog. Sou trabalho so dividiu em um ano do sehlichut na hachsharã, e meio

ma tnua.'Foi sem a minima duvida um poriodo muito produtivo à do amplos ro-

sultados. Este semostro trabalhou ao lado da Hanaga sendo assim bem mais -

vivo sou contato com todos os snifim da tnua. Sendo o 1º sehliach que veio

de Bror Chail, quoremos resaltar 0 fato é osporar quo tenhamos sempre en =

n0a no trabalho chaverim de nosso meshok. po

: Para a formagao de uma Chevrat -

Noar, trabalho específico de grande importancia enviou Bror Chail, pox meio

ano, o chaver Abrão Baumaol ( mosca).

(Vér tema de chalutzint)
do à

E E) Rolações Externas - a) PrZeHc O Va

Hanonr:- Infelizmente o trabalho =

conjunto do movimento com o Pede

Leve nas coisas básicas a intensidado que deveria tor. Fora de duvida -

O partido ostivesse trabalhando o vivondo mais dentró do suas dirotrizoz

ria havido onsojo de um trabalho conjunto muito maior, Assim mesmo, AR -

ilo que a situação e as, circunstancias poruitiram o contato Sp

icipamos em diversas rouniãoos -do Comito 0 Quanto or di co

balho das Vaadot Hanoa
Paulo foi muito bone -

r, podemos dizer quo em Se o

1 8 ar 1 21m um so cha
olizmento o trabalho do Vaada Hanoar Contral(ondo factualmonto o cha

4 +.

intoressou), com minimas oxcossoes foi nulo».

es
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   b) Organização das Pionciras: O conta-
to do forma geral foi rogualr.Bovo=

Mia NS mos com satisfação salienta é
ig Pionolras o setor mais dedicado o ativo a nós deAedo iS- .

são olomontos centrais no vaad hanoar de S»Paulo, Comité de Amigos =
ponto no Rio do Janeiro, outros snifi. snifir ba Dam 2
Peguisha Nadional, fim, otc. Participamos om Dezem -

 

e) Vand Leman Hachsharott Como tradi »
cionalmente ja ha alguns somestros»

-

RR : 0 : E O nosso trabalho de participas
fori ad foi mui 0 E . 4soforido Va E to intenso. Coube a nós, fora inumeras outras coisas a

miclativa para a aprovação de um rogularonto completo do tudo quo 86690
ções destoorganismo, Coubó-nos tambem a presidencia da Comissão ofi-

cial dá elaboração dos ostatutosi Tivemos participação ativa não so nos pro
vlonas rotinciros como ainda cm alguns problemas de monta maior que surgiiã:
durante o semestro quo passou, como por exonplo concentração de hachsharot-

qudança da Hachshara do Hashomer Hatzair, Garin Aliá do Betar, Briut, etc.-
Dave=se lembrar que apos as oleições roalizadas no correr do semestro na -
Unificada de S.Paulo o Vaad passou por uma mudança coupletas

 

  

d) OSU: Mantivemosrelações normais em-
diversos assuntos, como por0

| : ל Curso do lachon,Aliaot isoladas,etc.

Pola primoira voz nos ultimos anos, no Rio o em S.Paulo rocebomos apreció -

vola taksivim para machanot. Participamos dr rouni3o plenária do Comité Con

ival da Unificada, realizada em S.Paulo no mês do Dezembro. E

e) Outros movimentos: O semostro que =
correu caracterizou-so por um conta
to mais frequente, entre represen -

tantes das Hanagot dos movimentos, em diversos assuntos do interosse comum-

tais como; taksivim, curso do machon, Vaad L.Hachsharot,etc. dn todos eles-

Coubo a nos a centralizaçao e a representação poranto organismos externos »

£) Fedoração Juvenil: De 806ע80 con as
cxpressamente abertas resoluções, do
último Kinus, julgou a Hanagê Artazit

inviávol a criação do referido organismo no semestre que transcorreu,

g) Outras instancias locais: mantevo a

Hanaga Artzit contato rotinciro con

o KKL, Foderagao Magbit,Wizzo,Nova-

Goração, Moetzet Hachinuch,otc.;P.S.B.

h) Instancias extornas: Obviamente O

contato foi epistolar * afora o ja

citado com a Vazdat Hatnua e com 8-

Machlokot Noar da Sochnut, podemos-

com o Ichd Hakvutzot Venakibutzim, Merkaz -

Ichud Olami,- Machlékoi Alia, Hanagot Art-

do Sul; ote; IUSY.

assinalar importantes contatos,

Mapai, Hanaga Eliona, Aliat Noar,

ziot de nosso movimento na America

1) Notzigut: Roalizou-se em Novembro -

no Beit Hechalutz 4l Shem 8058

nelson, o 2º Semihario Sul America-

no , com ampla participação de chavorim de nosso movimento, de outros pai -

s08, e tambem com ampla participação de diversos snifim0 Houve un ro

guar contat istolar e por ocasiao do rofurido sominario houve uma reunião

4: ב 4 ido tratados: participação no-
codjunta entro a Notzigut o a Hanaga tondo sido tratados: D paça

ssa na Notzigut, intorcambio de chavorim dirigentos, nossa participação na-
a ,

lichut Sul-amoricana,otc.

  

  
j) Berl Locker: Por ocasião da ostada-

do reforido chaver no Brasil, tivomos

ua oncontro onde tratemos do diver-

to.
ssuntos do interesso do movimon

 

  



    

- 10 -

k) Logslizagao: Oriontou a Hanagé Artzit

E obxoל este problemas lufa =
: , : ismgute, porem, apesar de grando in
-oasdons 5 opinião que deverão ser adotadas os

ic , não so devido-a grande importancia, como pela premencia, ¡lo

+Janoiro ja estamos em faso adiantada,- ,
1) Doו acordo com a rosoluçã do

, ultimo Kinus,-formou a Hana rtzit

Eanaconissño para estudo do problema. Basenda SAcomend Eos qo.eY
e“Ho:nava; $.0s sñifim. % ad

   
   

  

  
2( Machon: Segundo resoluções havidas an

toriormente féi formado mais un grupo

ia a
7 chaverin” nossos 5 de S.P.;l do R« J.,1de Cutitiba, 1 do BeHorizonto, 1
de Recife). “Hanaigá Arzit can ampla atonção ao preparo deste grupo em tod

os terrenos. Assiu houve uma concontraçao no Rio duranto a. 52 0

_Janoiro como preparação não só para os exames E.
morocoz ua), mas principalmente para pogsi
do Curso ea Ereiz. Houve +; =bêm emSiaaulo uma

  

  

   

   

  

 

 

0 minto, correspondenciz, ete), como a

portância. Constou a ordera do dia dos a)

opânião da E.Artzitz b) Chalutziut e tod

vas do trabalho no movimento para o prox

Foi bem sucedida a re: ão. Afora isto,

problemas de documentos, viagons, ctce P

 

    
    
    
   

   
  

  

       

  

  

 

  

     

 
vimento veciomalna

4

  

ixo— Bs

  

(9) o contato foi in

temos, O Ee

1 7relatorio

 

 

 

tmpo om muitos "9008
סבי 00 passando

ão oriontações taoricas

resultaram na altera

que o movimento toma

em quo se resolveu estabole(

permanente servir de aparol

ativo dos snifim dando u:

ornesesso os elementos »

dofinitivos, de machacob; 7

hinuch V Itonut om sua faso prin

não foi em absoluto realizado, porém |

eluixmos fracassos ou dorzcias. ho

fo

 

se no
ה

  

to: o motivo pa
a das ל

domo, ido  
    

 

    
  

 

e das forças muito so 7-99, 0

potimos estwnos apenas na faso e emiJoxação oducative

Os 811002808 008%4ְמ 0wa so ativo de chinuck,

mas יש As

 

contral, o a colaboraação €de matorial bas

riência adquirida o una maior intensificagao

aprofundar... .cstes alicersos dando 1

aobservar ena os snifim com oxcosdo,de $Se

À nosto osforço para a recuperação»

correspondido com tl E”
וסםא

nãoejudara menada Jrata-so- do fabor . d0-4
— טהסטעט

cias mutuas, quo seja cor stanto: o

passos quo se tem,dado tantos parts Ds 9po

para a claboragá io um pon saonto

ores oxpiôncias o ia

    

 

  

 

    

 

   

 

oueo so passnie ac

alho da דגה foi
riadoy, quo so >

 

 
 

nes
es novas

 

para o Machono. Participsm nosto curso

12992 08-

E3

zeundao os con à
aa בב - E a

Artzit não sá de livorses >xobiomas de caracter tecnico

problemas de 12 im. -

atua nente No curso =

rsos velaatórios que -

Do_Dovezso voltar 0:

  
10 a MACHLEKET  HACHINUCH VÍ o

te curto, para

es gerais, sobre 0 nba

lho educativo rccali3288660 08 à.Polenos considerar que

somente após o últiimo Kinus tratou o movimento de resolver o da soluções

concretas 40 Situação precária que do o vimos constatando no trada-

jho educativosApszar quo muitas seluç Eos¡OA8 muito-

nov

1. Porta;

   

   

Bois una, troca de

-chlaká o os snifim, sí
sonmento. do trabalhos

podora redundar om
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A) ; 2 Sistomatizagño Educativa; Por ocesiño
a Plen.zio do chalutziutforasdados: os .paingi

hchavot do movimento. 0 oa nea

jan goregdos nacionais. Chanemos * yéimoiros passos"pola o pe as ri
talvoz O inicio, ja que mesmonostas machanot centrais sentiu-so+

ל diforengas nos nivois do shchavot dos divorsos snifim. Sobre todos os 25

poctos, O no ossaria osta sistonatização: a) para o próprio-trabalho diana
tivo uma voz que significa regularizar à idade da shchavot; critórios do א

0portanto molhor transuissão b) na prespoetiva chalutziana, una SOR

que dofino e rogulariza molhor as goragoos chalutzianaes, garinim, 2 di

yigontes, 0tc»

\ B) Programas educativos: Publicou a ma
thlaka, 05 61702808 programas edues

xi y tivos estando por terminar integral-

monto OS programs de tzofim o solelim; Pela primoira vez após 2 smos se con

focionau algo importanto em programas. Estão prontos tzófim 50 sichot,sole-

lim 33ybonin 23, llaapelosichot num total de 116 sichots So falta algo nas

sichavot monores o unicamonto por problemas do programas do machano. quan -

to as shichavot maioros o problome'e a diversidado o grande numoro de taro=

tas quo tem os encarregados dostos.

  

1 me: Aprovou a Hanegá Artgit o

modelo de uniformo apresentado polo-

y , \ , snif Rio, lao ostá ainda, lementavol

monto,confeccionado, pois os snifim nao fizoram pedidos nem deram a aten=

ção devida & Ésto e urgen rapidas providencias. .
D) Lamadrich: Publicou-se à base de mão

terial do snif P.Alegre-o Lamadrich

N2 1 - dodicado a shichva de Tzofim-

o de publicar com 45 días um n2 Lanadrich, não o conseguinos-

trebalho do elaboração não seguiu um ritmo desojado.

E) Publicação Arachim: E esta a publica

cgao: de caractor idgologica, que ten-

to se fazia nocessaria no'movinento-

mos não recebowos comentarios.

F) Lokot Yodiot: Por excesso do tarofas

dos chaverim enerrregrdos, nño se por

de elabora=lo, uma vez que exige cas

os,ivrit,idish,ote)o ostes

apesar do plan

umaVez que O

Saiu o Nº 1- cromos que muito bom,

vorim 652001816 quo saibam linguas, (ingles, franc

são poucos.
E

: G) Pinat Haichud: Foi publicado csporá-

dicamente na Imprensa Israelita e =

mais acentundamento antes das mechas.

de acordo com nossos interessos e desejos

H) Nova Geração: Convito. «ya dose

ta revista enviamos 2 vezos material
not Dispuzomos do: Pinat Haichud

quo foi publicado.
;

1) Imprensa om Goral: Nada do particular

houve. Devemos melhor aproveitar o -
6

imprensa que em goral, se coloca à

) Machanotfatividades contrais): Conse

guiu a machlaka eleborar programas =

pára todas as shichavot. Contaram as

machanot locais com uma boa participação, Os programas foram: Tzofim= Cha -

yrat'Toladim = Sololim - lutas do Libertação Nacional = Bonim = O trabelho=

Ma: 10 volitivo do hoje. 29 : à

eGe machano centríb: dosta shichva) tovo no sentido mua

1 pasa e

co a maior participaçao ja alcançadas Contou com 88 chanichim. 0 veda -

educativo dosta nachano, couo 0 da do maepilim magshimin ( ainda or anda+

nto no'momento da confecêgo desto rolatório), sora analizado ma peguisha

nossa disposição.

“e
,

   

   
  

    

4 chi. ו , a RA cê / po

EE r q] - E a ז À -

pre notar que apos,a nachano do maapilimoeajarMa

dirigontos o na opoca da Moatzã uma pesuisãs ₪

 

a sora do grando imp

 

ortancia.
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T - Foi grande | סישש à 48 desenvolvido nosto setor duxento
plopeo nao so no sentido tpenico o 08=

. E 012100 como ai rn ori 0

dos hasicas sompre ún acórdo com as dizetrá 2 Eb 2rdj a 9 trizos tragadas om julho.

A rganização chalutziana: Foram tomadas

o ip L.Artzit uso sorio de medidas para
RR o. A Re | Lovar avanto asrosoluçõos tomadas; Ini-

Rr :quiה in :S.Poulo,Porto Alogro, Rio, Curiti5 - a - , uritiba. Desta
aMAFaso om cada snif cuidadosos e longos estudos so
pro o o de Garin e de forma goral as prespectivas chalutzianas do

icpr o trabalho todo, pormitiu so bom quo Somonto nos traços go-
idea é, 7 1 ש - ne

ais, do itar muito mais clareamento as gorações chalutzianas do movimen

to B) Aupliagao do 62 Garin: Consoante com as

1 2 do toma chalutziut em Julho”

/ ְ foi todo trabalho da comissão 0 88 8

orientado nosentido de ampliação do 62 Garin ado muito nos licitos inde

mos para a'não ruptura da chovra que“ovontualmonto será a última a ir à

Bror Chail. Foram aprovados pela H:A. por ocasião do plenário do chalutzi

ut mais 30 sheilonim. E

y 3 CHALUTZIU

  

 

,

C) Plonâriodochalutziyt: Para o din 15/10
foi convocado o plenario de chalutziut-

; do qual participou um chavor do cada -

snif, dm de Ein Dorot, o « comissao de chelutziut. O plenário tevo tros -

partos em sua ordem do dia: a-aprovação de datas do 6º Garin; baPeguisha

&- Sistematizaçao educativa,

No ponto "ataprovagão datas 6º garin, O plenário procedeu à um estudo o -

zesolução sobre as datas de entrada dos diversos chaverim em hachsharã a

base dos shcilonim aprovados pola H.h. (Lovando em conta os mais diversos

problemas e complexos fatoros), bem como da formação dos grupos de cntra-

48,080. 0 acordo cor: a orientaçao do kinus, formou-se um grupo de Dozeni-

bro do 1954 o-arredores (composto de 17 chavorim ) um grupo de Narco 1955

(composto do 6 chaverim) e um grupo para agosto do 1955(composto de 15 cha

verin) Posteriormento segundo as necessidades e possibilidados houve 20-

quenas modificações por parto da H.Artzit Tratou pois a Peguisha de 30 -

sheilonim ( dos quais 50 - como já foi dito - aprovados nesta epoca 0 mais

B que ja haviam sido aprovados anteriofmente o cujas datas de enixadas 8

grupos a que pertencem foram revisados 2 4

Afora isto, noste ponto tratou ainda o plenario de diversas questocs:-foi

enviado er seu nome un chavor ao kibutz para tratar do diversas aprova -

ções especificas sobre chaverim a ontrarem , formas como datas aprovadas-na

para entradas poderom sor modificada Sdatas do entregas ãe exames medicos

etc. /

No ponto "mp"(poguisha) foram tratados todos os pontos que normelmento can

bem a una peguisha - segundo as atribuicoos dadas polo kinus. Foi tratado:

Vanguarda, profissionalizaga0,
kupa, meshok, maskirut artait, problemas. -

20550818, viagem para hachshara, etls a : . : 0

0BS.: O ponto "0 ) 819%008%128080:00000%1=

va) esta contido em chimuch»

p) EstuyiuragaodoáSGarin: Na epoer do =

plenario de chalutziut havia 24 chayorim

na hachshera e 8 a entrar.Foram entao -

apos 0108 1Contando quo sairgm dois chave -

rim do Ein Dorot (un saiu'e outro oxpulso) hojo (20/2) o numero tontol do

6º garim é de 61 chavorime Temos יש afio chaverim o -

2 E iva mpliação do referido garine

RR. ÉRR1 Alió: Fizoram alia desde o Kinus ató -

agora 4 chaverim, sendo 2 em Agosto e 2

agora em FoverâBro.

:B Contato com Ein Dorots Foi normal o con

tato neste semestro ontro à Hanago Art=

zit o o Kibutz Hachshara Ein Dotot סמ -

politicos, financoiros,V.L.H.otc.

 

aprovados mais 30 sheilonim o

Es eS

-divorsos assuntos sejas elia, problemas A  
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4 a Tom sido crando por parte da H.hrtzit a
insistencia no problema do Ivrit. Entre

,: Sutras-coisas Etrog esteve nos ultimos
| somanalmonto para orientação e aulas do ivrit (afora artzaot) Po -

para Janeiro pela H.Axtzit, os oxamos prelimi-מ
s E A do? E osoutros para os que não estiveram presentos =
a da 2. Foi elaborado pela banca amplo relatorio sobre os -

  

  
    0 H) ilon: Foi elaborado novo e completo -

modelo de sheilon ja hánosos. em plono=

ו5ב vigor.Salienta-se 8 80810020188

AA a a ut em Outubro as compriram integralmon-
to.Ha planos ainga nao oxcocutados, para lova-los em funciona+[principal

mente Os exames medicos) para os chaverim que ja estavam om hachshara - 2

nesta data. «mento imediata 2 E > ו e

Bana ns o 2 Veja-se ponto 11-1-2-0. V.L.Ho

6 3) Brit Irgunim Chalutzim: Houve no correr

/

dosemostro

diversasconversações gntre

ei ao . os movimentos que possuem Hachshara Pira

À dár as conviniências de formar um Brit em lugar da atual estrutura do

«He Nada de ben-conereto existe por .oras
1) Chovret Nozr: Apesar da númerosas resolu

E 6088 80026 0 assunto tiradas no ultimo-

Ro : Kinus pouco foi feito. O motivo principal

$deque os shlichim da H.urtzit que foram designados pelo Kinus como res

) veis diretos pelo trabalho nao se puderam dedicar a 6Lo o muito quo|

“indispensavel, de voz que estavam ao mesmo tbompo absorvidos om muitas -—

outras tarefas. Por outro lado quandoem dos do semestre a H.Artzit se

preparava pera tomar 1 iMdicais resoluções, fomos informados da vinda de =

Mosca, nosso madrich Noar de Bror Chail que vinha por 6 mésos para ca es

pecialmento para concentração e oriontação neste trabalho. Ficaram pois-

inatusis inumeras rosolugoes tomadas polo Kinus ( sobre epoca de alia, ide

do, numero, “periodo de concentração, limite do aceitaçao de candidatos,

eto.) 9 8 H.Artzit paralizou este sotor dé trabalho a espera de Mosca -

quepom exito podera orienta-lo e faze-lo. ás

E 5) Alia do 6º Garin; Dove ser assinalada, ja

ga ja equi, uma assoifa clalit entre a Hohs

Res . e o KHED ondo tratou-se do problela da

ajis do 6º garin o novas e unânimes propostas ( entre H:A.e KHED) foram

elaboradas 0 assunto será tratado no tema d chalutziuts

4 — KRANOT:- No sentido geral temos a resaltor o satisfatorio fato que =

pela primeira vez devnois de um largo tem-

po somos O movimento que maiá trabalha para

oKKL Isto se demonstrou quando tiramos o 1º lugar nos resúltedos das =

atividades financeiras que os movimentos realizan pelo 1024 2120008 090 -
,00 em relação a =

todo o Brasil dm 5.714 à quantia total do 9 48! 72,0 La

15.991,00 do 5713, o que representa um aumento de 204%. hlom disso educa

tivamente também estamos apro to marco doutro dos limites que

“atividado chinuchica geral da tnua pe na mais nada a resal-

tar já que a vonda do shekalim so dars 9 10550
-

riodoKEL: Divorsos suifim
י2(972 n ou participarem nas comomo-

anivorsario do KKL com au30

 

מה

   

  

  

   

  

yejtando,

 

  
  

     

  

  + y ,

pla ropercuss20.

 

+ 1 1 רב

nua: Foi ospecialmento dedi-

יק|, Roslizamos grandos fosti-

- vais om Curitiba o B.Horizonto, que 4

snifim tambem so fostejou o —0

taram os ishuyin déstez cidaloso Em outros

Chodosh Hatnuá .
RA

a
G

  

8
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1 יףו dasERressaltou-se a porsonalidado de =
as E dnaoje Ea sheilonim fizomos cada cha

lorz epois| למ 0 isto foi simbolicament3

. ָ ד ,

Bor, D) Yom Hatnua Loan Hakerem Hakaiomet: Poi
₪ muitoFestivo. Apesar de pequena parti-

cipação do ishuv, dive 5; vorsos amigos mai s
intimos da - estiveram, 6 0 peso do dia ostevo nos próprios chaverim
ono encontro festivo - simbolico entre as 3 shichvot maiores.

 

+

5 - PINANÇAS: Cabo no relatório do finanças deste poriodo, analizar une
seric de fatoros de caracter interna 0 0%-

«terno que detorminaram a oxriontação a ser

soguida noste setor. À situação caoticadas finanças do movimento, Dor

ocasião da Veida de Ichud exigia uma açãoradical no sentido de soluções

dos problemas gravos existentos. A criação da Guisbarut Arzit, a ação

administrativa regularmente desenvolvida, conseguiram estabilizar as fi-

nangas e dar uma norma 5 ação financeira e orçamental do movimento na0

nal. Podemos nesta” moazá nos congratular pois entramos nela praticamente

som nenhuma divida. As quo existen estaão ה

Peranto uma situação de quazo meio milhão de cruzeiros de dividas no mo-

vimento nacional hã 2 anos, o marco 200 para a C.nbarat Agizit, que +

tinha a grandissima maioria destas, ô feliz eta que estriios com

um prestigio politico financeiro dos mais clevadose

ato a Guisbarut Artzit agia de forma a estabilizar dofinifivamente

as finangas do movimento, os snifim, apesar da rogulamentagáo do último

kinus, da formação de'caixas A e B, não conseguiram consolidar suas fi-

nangas de forma total,

Cosntatamos que O trabalho financeiro do movimento , foi baseado quase -=

que totalmente nas rolações externas com intancias locais e do Bretz, =

com as Vaadot Hanoar o as Pioneiras. Nao 901 107800 0 ação eduestiva

a tarefa de criação financeira, atingindo somente as dirigencias lo

cais e nacionais, que através dos elementos fornocidos pelos regulanouto

8 resoluções de congressos antoriores, agiiram neste sontido» Os planos="

tzpna, e as aixas A dos snifim, com raras excossões não doxam resulta-

dos satisfatoriosa
Cremos que o periodo quo agora so encorra, caracterizou-so por ampla -

açao politica-financoira e por uma pssiva8 dos chim do

movimento noste problema, aa situsção ostavel om que se encontra & -

 Hanagã hrtzit 0 05858 xistentos atô hojo em alguns snifim do mo-

vimento

 

  

 

   

A) Mass Chaver: Basordo: no fito'ceima,cons

tata noste aspecto os. suifin -

y continuam nao comprindo com as resolu"

 

gõos estabelecidas. O mass chaver apesar das formas organizacionais; uno

foi pago rogu larmento- Isto en nossa Op nião 60de falte de

ligação entro os problemas financoiros do movi mento 6 0 trabalhão educati

vo o falhas deste. Pagaram 0 Mass chavor até o dia-2 do Foyoroirodo 59

so sáifim: S. Paulo e Belo Horizonto, se bom quo sómonte ate setombro'úo

1954, Os dados exatos são incluidos no balancoto da Guisbrrut hrtzit

+: Estamos certos que até o dia 27 do Fovorroiro ontxPará o.restanto. do

mass chavor, pois caso contrario as delega 3 dos snifim não terão di-

1 to na Moaiza
E Rs o 2 | 0 paganonto das quotas por par-

B) Quotas:
tedos snifim tab ón não foi regular e

4 somente foram pagas ató hoje 19,25 do

0,00. Apesar da primoira parcela tor sido paga por -

de dozenbro dcixou de sor paga totalmonto +
A 2

oral, que nos dononstra oxatamonto a situação —

 

   

total ou soja 29.00

alguns snifim a parcola

“Soguo abaixo um. quadro -&

existento ató dia 2 de Fovoroir0s  



2dia E .

  

  

Quotas₪5 30/10

 

   

30/12

7 $0 000,00 15.000,00 21,000,00
[ rio de Janciro *30,000,00 10,500

Porto Alegro 27 ,000,00 Ee a 4
Eira os E TNniE E RE 7.000,00 6,000 ,00
Bolo Horizonte 5 «000,00 1:750,00 1,500,00
: a , ,

Rocifo 5 000,00 1:759 ו :750,00 1:500,00AS .fe 147.000,00 44.450,00 תו

Snifim Quotas Porcentagem Rostanto
A Pegas

S.Paulo . 25% 00

Rio do Janoiro 10.500,00 35 19.500,00

Porto Alogro Alia 0% 27,000,00

Curitiba 0 0% 20,000,00

Bolo Horiaonto 2.500,00 50% 2,500,00
Rocbfo . E 0% 5.0

| 28.500,00 119.000,00

+8 contral no Rio de
E 3 nostc poriodo introduziu para «

: AE idas da Guisbarut Artzii

monto a importancia do Cº 7 .2vv;uu (dois mil eruzoiros ), consequente
Le 5 .

do sua inatividado Apo- — dos esiorços roslizados, nada do positivo foi

pass  

   
   

conseguido. Cumpr- rósaltar nada 281200 poriodo quanto ao

saldamento de e -vidas do' movinor nacional cstabelccido nã reuniao de

nogã 6 0 Comite. Contral do, Poaloi Zion

gos Cj 200,000,00 dos quais até agora -

 

23do Qutubr> de 1953 eniro a É

Hitachdut, ou seja na cobortura

Sômonto foram pagos:

 

Vaad Hanoar do Rio de Janciro Cj 43:500,00
0 E do Sao Paulo * Cê 36.000,00

Restando ainda Cr$ 120.500,00

2 b) Vaadot Hanoar Locais: Nos snifim a 0%-

וי , cossão do Sao Paulo nada roalizaram. -

ha Sao Paulo foi roalizado un auplo tra

esultados foram dos mais satisfatorios, tanto para
balho conjunto cujos r ,

a 8 ,ץה 98 S.P»ulo como para o pagamônto' das quatas1 e : 2
a“ostabilização finanr
daHanagá Artzit. :

7 פ) 201% Hamachanot: Bra poguisha ultir À

Ro os 1081128068 2010 01202128080'688 Pionci=

ros, foi rosobvido construir o Beit la-

iniciativa das Pionoiras foi imediata -

tondo sido roalizadas as machenot do snif

onto oxistontos, as quais. foram acrecidas

que oste 018002800.68 Julho devera tudo
*ו

te  

machanot na chacara do Itá.” Po:

mônto iniciada a contro" "-

S.Peujo nas instalações atualu

outras dontro dó plano goral

RRseco. E) Boit Hanmalrich: Dosdo que o Beit Hana-

בעגה Año so encontra mais ng Fazonda Pala

Palaceto oncontra=sc a Hanega Artzit -

indonizações voforontos ao capital ompregado o

 

om tramites no sontido das

P-na procura do um novo local YA O MOSMO.
Ir) Balancoto: 0 balancete o 2s divorsas -

 

  des oxplicagoos vom, nun anoxo nimpografado

RR di a esto rolatorio Estao à disposição dos
as todos os livros o corprovantos às contabilidado da GuisbarutAs

 

7 - -  



BALANÇO GERAL DA GUISBARUT ARIZIT
(Periodo de 27 de Julho de 1954 a

 

  

 

 

à Je 24 de fevereiro do 1955)

ATIVO
RE

“Saldo em caixa a 27/7/54 )
* Mass-chavor 4 .-pS
“Quotas ה

sprostimos contraidos 2
- Improstimos dovolvidos ה
toktaivin 176.6368
Shoilonir: Machanot Artziot 85,2 Z E
Machané Avodá ole

+0 divorsos 20,000,00

e dia 133:200,00

Dovolução Sominário S.A.(Chilo) ias00
Devolução Socrotaria 1:849,30
Dovolução Machlaká Lochinuch 1:587,10
Dovolugao Slichuiot Longas 14000,00
Divorsos 10. 017, 60
Cancolamonto divida "4501 0
Movinontação odo89.738,40 1.024.879,00

PASSIVO

Emprostimos pagos | 020
Enprostimos concodidos 161:85310
Bhlichuiot Longas 20.279,60
Shlichuiot Curtas 30:640,30
Shlichuiot Noxto 12:538,50
cio 212¡20
uguois 9:869,00

Tolofono ו
Ordonados 26:938,60

| 107018 q Utonsilios 2:100,00

Mnchlaká Lochinuch V'Itonut 14:754,10
OrdonadosMachlaka 8+739,00
Logalização 1.500,00

Taktzivim Snifim,Boit Hamachanot ,
o 901% Hamadrich 734600,00

Machanot 158:877,90
Machon (concontração o doowontos) 25,+805,90

Mais Sul Amoricano o
uros 1:691,

Movimontação 89:738,40
Divorsos 12:852,20 y :
Saldo on caixa 4:693,10 1:024872,00

. 22 ——

Eldorado,24 do fovoroiro do 1955 \
a) David Fainguolornt
a) Joso Etrog
a) Joao Druckor  



     
   

 

  
  
   

  

   

   

  
  

  
    

QBSERVACOES:

1(05 itons Mass=Chavor o Quotas não1 - ל 80 000178100 80 2018%860 antoriormento
quo o ostudב6024?070203צ00מ(08מ%0₪

a sobre as finanças do novironto foi roalizado a 2do Pri Pi ,
.

2)A lista 05 on 27 do julho do 1954,por ocasiño do 3% kimus artzi
ora do Cr$ .324,50 (Conto q un mil trozontos o vinto quatro cruzeiroso cincoonta contavos) Hojo a lista do dividas da Guisbarut Artzit O nulas

Enprostimos contraidos 237.011,10
Lista do dividas on 27/7/54 101;ei

Enprostimos pagos So EN
000000,00

3)A lista do orodito da Guásbarut Artzit on 24/2/55 $ do 28,829,40
(vinto o oito mil oitocontos o vinto q novo pdfe o quaronta
qantavos), sondo quo a diforonga ontro :

Enprostimos concodidos 142,853,10
Emprostimos dovolvidos 1164125 ,706

8.

já que ¿nelugoa una dovolugáo do tm cnprostimo concodido no poriodo
antorioyymo valox do Cx$34100,004

4)8hlLohutot Curtase Nosto itom inclyon gastos do Plonario do Chalutziut
o a viagon do xosponsavol de Comissão do Chalutziut,polos snifim do sul
o controçdal o sou grando vultos

5) Sontnáxio Sul AmoricanogwDo acoxdo com o compronisso do movimonto bra-
siloixo junto a Notzsigutpcustouenos a roalização do mosmo a importancia
do (3$21,190,20 (yinto o un nil,conto o oitonta oxuéoiros o vinto contas
Yo9) gasto osto não oxgamontado polo 3º kinus Axtzi,

6)Cabo aqui uma obsorvação no quo toga ao oxgenoto ostabolocido polo kinus

passado para a Guisbarut Attsltoquo so tornou irroal 8 dosonvolvimonto do

trabalho na Hanhagá Artzit.Cabo uma 2071880 nosta moatza;para coloca-lo no

sou nivel do agordo com as oxigoncias atuais do trabalão.
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NADA JUVENIO *: Pos distribuido 'o.N2-2=3.0 publicado o distribui
el ; Nº asה fostividades de Tish
soi) o ostá ja pronto o Hº )-6, quo sora -

ontroguo aos snifim logo após a moatzá. No Nº 5-7 tentou-

2
,

lso couplotar todos os assuntos, o quo nos parece foi consoguido. Coxa
a já com uma parto em idish, conformo orientação anterior Oatrázo 00

| envio da revista cabo ao fato de quo tardiamonto foram ontregues 08 -
artigos. Consoguiu-se uma boa soma total de anuncios se bon que os sni

fin não tonham comprido seus compromissos, de uma forus total. Aposar

gisto, poderá so cobrir uma boa parto do doficit, dos W2 anterioros ,
“conformo podo ser visto pelo balanço.
Ha quo se estudaar uma forma de distribuição já que osta, pola sua mê -

divulgação não tem atingido ,todas finalidados. Soguo abaixo um balanço
dos 4 numoros da rovista até hojo publicados (1-2-3,a-6-) o um xosu-
mo da preyisao orgamontéária 6

BALANCETE Da "VANGUARDA JUVENIL" - Nº 1, 2-3, 44 a]

ENTRADAS

אפ1 = Anuncios +... . e. 2.5205 Cró$1l; 619,00
MN Venda Pabelo . $5... “oca. >¿500,00

אפג(ןהוטסקבסה=...קב * 0
אפ 1 - Emprostimos Contraidos 4 sw ds 12.480,00

Wed = Dovolugao Emprostimos '. +. +... 1.176,00

re. PEN
crê 222,00

הו1

N22-3 - Saldo anteflór 34

Ee+ 4.725,00

N92=3 - Divorsos +... seta dd 5,00

N22-3 - Emprostimnos Contraidos .'.» +. 27.358,60

eee em

A RD o Gn EEוסמבשרשששרשרשלשלבט

RR = saldo Anterior + ca rs Crê 4.443,60

15 4 o הסב à é 06 we 6 2 0 00 12.232,00

ERR O Divorsos ==... .... >... 5,00
q_I__—-_—————

ACORלישלגביבר.22ב401גרב

ו6

o SCI EO RR 2:655,00

raildos «é + é 8.696,90

s2“imes E 2.824,00

cmo eeemt

N25-6 - Saldo Artoerioz

Nº5-6 - Anúncios o »

N25-6 - Emprostimos co

N25=6 = Dovolução do Er

 

Eoo.IAN

 

crê93.166,00

a T + 4 >< t
a

Nº 1 - Emprestimos noE Rs es 8 3; 000,00

N21 - Emprestimos” dovolvido : : É deos.

NS 1º - Tipografia . ו5ה Sãe-

5 Aה
A A500,00

- Qudonados cr
a a

- a. E 5 5  



e   רש

 

andTA"A

Secretária'e Gorai A eם 2-65 0

A LAO. + Ce HABITAes , Le 222,0

 

RO TA Da a". 4.א6+רו<2004

Emprestimos concedidos à +: Cry ןפ>-כ>“0
,=

m
o 4 A
S 4 Emprestimos Devélvidos 2

א2-3-|הכקעההוה 2: 2 11 a ÓN

qe- Papel BEM Sr Re 2

ץפ2-כ - Ordenados + + + 1. ae ל 64200, (

INADEB - 0110255 rio e 2
N22-3 - Secretaria o -getais ,'.'. & : יל"

N92-=3 - Saldo .... a7 ל o ES 4.443,60

MO uri 3So apio ds quereis deRsEO

nº 4 -

-

Empretimo8 concedidos + e ATL '5. 0 2 6 : 500,00

Nº 4 > Emprestimos Coveolvidos. + > > > 0,00

Nº 4 = qipográfia «cc cu E -20%00

RR Papo! cee 1.922,10

Nº 4 - Ordenados” > 5 > ל A 9 0,00

RR Gloss +. +.+ 130,00

NAS Secretaria e Gerais

+

2 +... 695,60

9 4 -
ו . 00

MODA Lo. ss502%0

  

 

 

Wº5-6 - Emprestimos 207017-008 + > + 028 מ

ןפפכ6 - Tipografia i «> ++: + 7.000 00

N2526. - Papol, + «o «Cc לא A 2984. 60

ור Cliches ... . . +. > *> . 1.702,00

Nº5-6 - Secretaria 015a es 106,70

Nº5-6 - Salão ו Se US 2,90

ROL AD. «ceia
Crê0

crê99.166,00

RREVISA OORCAMENT
A RIA

A ARNTRAR

O
ה 4Das 2,90

אפ4 - Anuncios Gnif Ride cs pd * 98,00

Wº5-6 - Anuncios snif Curitiba . > + 6 0

Nº5-6 - Anuncios Snif Pablegro ee é é 5:200,00

Nº5-6 + Anuncios snif Rio... o 4 7:980,00

Nº5-6 - Anuncios snif S.Paulo «+ e + 9.372,00

MO DEL co 5
22 > א UA eos eo go

. . o . .

RES A IR

NRO - Tipografiz

+

< *0ER 7,000,00

a
9 1.000,00

MS > Despachos cc ts
lia oaii

1

aaQu NRO
0 Ao

PREVISÃO Saldo em caixa. 5 A
A

- 
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3 ESUMO

pivida da Rovista ...,. % 6 0% .% 0% ₪ e 0"099
88180עעסטב5ל0....ב. ו15.652,90

—me

DÉFICIT PREVISTO PARA O Nº 7... , i o : : a crê 2.189,00

is 1) O nifi Rio de Janeiro tem a receber a quantia de Crô 2.875,00,
coryesponcenteÉ porcontagem sôbre a quota de anuncios da Revista N25-
Esta quantia nao foi contada nem nasentradas nem nas saidas, devendo o

snif rotira-la, ppos haver entregue a rodação a parto correspondente qe

esta da cobranga dos anuncios da N25-6 ( 6 Cr$ 9675,00).

 

2) Há que se estudas o pagamento do dinheiro correspondente à um acordo

do ordenndos de Cry 2. 000,00 mensais, correspondentes ao trabelho do -
Chavorim , durante os 828 1 porfazondo um total de Crá

10.000,00. Esta sera mais uma divida da revista A> SAS hArtzit.

(a) Edith Friosol

(a) José Etrog.

Relatório aprovado pola Hanagã Arzit

Sitio Eldorado

Petropolis, 20 de Fevereiro do 1955

(a) Hanagã Arzit

 



 
 

      

   

l e 2 do Março de 1955

hos

ICHUD HANOAR HaCHALUTZI

BRASIL  HANAGÁ ARIZIT
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FINANÇAS

Relator:

 

Trazemos a esta Moa tzá oste Tema, não
por alguma situagao catastrofica ou +

a a

da financoirá de nosso movimento devoobotaocoman0 EApc id
a toda provas Assim, os snifim o a Hanagã jamais devem ter ¿robaclarDIN
to campo. Alias a vida financeira da Hanaaga têm sido bastante regualr no
ultimo semestre, apesar de ser ainda en orçamentos minimos porón pernito

irabalhar com regularidado. Tondo algangado esta situação sogustiedo sua
istabilidado e esperando sua ompliação, temos entao quo nos dedicar a -

achar soluções aos pontos que, deixam muito a desojar: os snifim. Logo e
adianto propomos diversas soluções para isto, mas ainda de forma geral há
quo gotar: finanças não ¿ uma atividado ל da vida global da tnuá.

Faz parto de todo organico quo 6 nossa estrutura, e assirn sendo, quando-
um setor falha o outro sofrc as conseguencias. Assim a vida financeira dos
snifim, naquilo que não depondo so da maskirut osté muito mã. As soluçõos-

básicas compote acharmos nos problemas eduestivos o a rogulementação aqui.
jovando em conta a situação melhar da Hanaga o pior dos snifim, achamos =
que osta Moatza devo cleborar: não só conformo as rosoluções do último ki

nus sobro taksivim ospociais, mas mosmo dentro de orçamento, ajudas 68 fun

dos especificos a snifinm. Dentro Rea pensamonto queremós trazer aqui-

para ostudo para a comissão diversas propostas do soluções: 12.) Proponos -

a a comissao financeira da רו Ss no orçamento da Hanagá um esp
jal itom para saidas chamaado:Upa L ל de שש

Entradas pera esto fundo poderao ser: ultado do todo o trabalho tnuati

do 62 Garin (yor tema chalutziut), taksivin especiais o ontradas do Vaada

Hanoar Central ( quo taalves so destin isso),otce Obviamonto, consi-

dorando que evontualmonto soráo muitos os-fundos a disposição da Hanaga -

para ostos fins,” 8 indispensávol uma porfoita regularização na vida finan

ceita dos snifim. Alias dovo-so salionter que ja no último tompo tem foito

a Hanagá Attzit o quo lho £oi possivel ( oxonplo: machanot, legalização

o instalação do snif Rio)

   
    
 

a

2) Cremos convinionto a roalização nos sui-
fin om dedo momonto de una concentração

5 das atividados ao redor dos problemas -

financeitos. Principalro ie Curitiba e Porto Alegro onde o problema é mais

premonto. Cremos quo devem reecber uma espocial atonção, inclusivo uma -

shlichut especial para isto.
3) Propomos a mudança da estrutura das Vaa

dot Hanoar rea Cromos do convênien-

cia ligar, como participantes ativos's0

Vaad Hanoar quaisquer outros circulos de amigos que trabalham conosco. =

Cremos que estes organismos dovenm se preocupar fundamontalmonto em resol-

vor os problemas diarios (sodos, amisos do Ichud, etc.Jo deveparticipar -

em todas as atividades especiais 08 gorais dos snifime machanot locais,fest

tivais,etc. ES 9 :
4) Propomos que os snifim criom listas do -

Amigos do Ichud que contribuonm, anualmon

te, como uma forma de campanha espocial

um circulo restritos
;

5) Quanto ao problomadas mensaalidades o de

moss-chaIVOT soluções organizacionais ו,

já foram dades. O que há agora e lovar tu

do isto educativamento 20 chanicho Ligação o resoinsêbilidado para com os

oblemag concrotos do snif o ligação 0 idontificação pessoal com a וגה

המ 880 patina Dovorá a comissáao rover os orgamontos A
o B dos suifim, suas quotas para O somos

tro, bom 000 00 da H.Artzit

1s vosos muito rostrito ¿prinoipelmmíito האספה BON aa
que so mostrou&

da Kupá Louifalimposta de eringao  



 
  

הבםיס222ש9רסק257א

,

edos mais importántos 88 =

y tánterk facil, cosetetas.ARTÓN
mas de absolutamente 12 grandosa ול oPESCAR

nimo proposta entro a B.Artzit o o KHED para2 da 2. ao ₪ 2

do 62 Garin que estava programado para Abril a ser uoda - dbres

unificanso - 50 pois uma alia conjunta com o 22 grupo deste garin que se-

ndo os planos anterioros deveria partir ao redor do dao a וס

E paralolamento a osto adiamento proposto o como baso e motivos dolo estão

sendo apresontados amplos o ambiciosew planos no que se rofere ao abalo

tnuati do garin e posiçro de Ein Dorot no movimento; aquisição de uma nove

hachshare ou remodolaçao complota da atual; intensa e grando vida para O =

garin como tal; otc.
Por outro lado cumpre a esta moatz& tan-

bem ver uma serie de coisas reforento 20

- ts Garin o cinda começar a ver o preparar

uma sorie de discussoes que dovorao sor finalizados no Kinus do Julho 89579

o destino Hitiashvnti deste garin e dos próximos garinim nossose E afora -

judo isso O assunto nor» tom agora uma importância trancodental

pois com a vinda do Mosca POZO mio “omos hnasos coneretas'o seguras para

Outubro
planejar a alia de uma chovra quo parti ev aro Qui

  

nharin+

1 - 62 GARIN;- Propomos (HA o KHED) que a alid do 12 grupo do 62 Garin que

doveris so dar ora Abril 55, seja adipda e

É foite uma alia única (12022 grupo) om Ou-

tubro ( proposta conerctasdis 3 do Outubro lo Brotagno) . Esto adiamento -

pormitira lovar-so avante inumeras olanos o vropostas que constituirão des

de que feitás com a dovida intoligóncia o forga sorios passos adianto para

E movimento, Basicamonto pormitirao:-

₪

    

a) trabalho tnuati:-Cha-סשהמ80:
ou grupos do chavorim como tal   

poderão dosenvolvor duranto o poraddo

   
"de importância( não compotira a

importantissimos trabalhos BG E--
21188daטעה8580910 Moatzá atóוגס עמ

pimento. Soja trabalhos gorais, jlichuiot ou trabalhos específicos do

a iragar os planos especificos poran
ה8

y algumas dezenas de -

Vanguarda Juvenil, Shliehr)

  

   

   
  

 

nana

a guisa de oxemplo:- ce”

milhares do cruzoiros para Os

ot curtas, garinim de snif,etc;
proximos'anos
otezotc.)

b) shlichut Chelutziana:= Esto garin

coxo um todo fara uma extonsa 0 tem

proparada shlichut chalutziana, So-

ria e asphraria - pela g ibilidado qualitativa e quantitativa quo

0102060,0 22860000 do tempo que medoia cntro a passada do 5º gar

in ( maio 54), polo sou cuidadoso proparo- doliar profundas consoquoncias

não só de ropercussáo
no + e naquilo que

 

grande 8

 

  

  

D
a

a 5 5

política mas do conteudo so. CUvi

for possivel nos ishivins
La : tiro

so inici om fins de agosto,comego 40 Setombro

proposta concrota:- tormino em + antambro o: Chofesh' Alia de 19. da. =>

a é mir
hy a marco lav

etembro a

3

do Outubro Dosdo março “Sve

2 ) tomos e onde nao temos snI=
E -

fim) alugados og'molhores
wo do programa, impressao O venda

de convites, eto Procuznremos tomberm cons À
כה |

ה 7 muito numoroso) ceda jomal e revista judas

ea do Brásil dodicar 003680 0
e

1
+ movimonto

Seu preparo cuidadoso começaria a partir de Mar-

“ço o a shlichut como tal 5

E «vão sor fixadas asdatas oxatas

da shlichut chalutziana “> cada cidado ( ondo
ה

guir e a partir do março quo na

1
. /

80008 688 es
Sua o 6

o : .
do tal o tal dia para a "1118 do 62 Garin

do I.H.Hachalutzi "»
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es Ta,

20 ₪

  

  

 

  

    

 

  
  

      
  

  

O preparo dos chaverim par i= mn para sichot, artzaot, sominariforma sória - comogaria imediatanente, , minarios, etc - tudo de una

ce) Iomei- alia: Realizaromos om todas as
cidados onde pudormos - onde temos o -
ondo não temos snifim, O prograna soric:

preparado cóm todo o cuidado ovitando como sompro os bombasticismos o iu- +4
provisaçoes.

2 +6( 138 6 um garim grandot- Faria aliá,
de uma so vez, um garin quo partindo om

a , um so grupo, sera o maior quantitativa-
monto nao 0 do que gutros movimontos até agora tivoran, mas Hiosma | y
Soria constituido alem do grupo de abril e outubro, do grupo de aline. , E 5 וס nds
noar o eventualmento ainda alguns pais quo também farão alia o pci vel=
mente também alguns rotardatários. A

- Sesa .
e) Repercussao Politiva: Obvio de todo; + q

acimas E de
£) Garin - taunti- Hachshara Contro do 10

vimento: Fora de duvida todo o exp
ao כ introdusi-á um garin tnuati muito forto

o fora de duvida puder: to” o” Hanhshavá um papel de relevancia como contr

 

  
 

militento do movimento.

B) Em Fin Dorot: a) Já de algun ten y
ter o movimento e chaverim cogitrao às

vendormos Ein Dorot e comprarnos un -
novo meshek melhor. O objetivo serias desenvolver conviniontemente os %
mites e com a diferenga de dinhoiro jracer grandes modificações que
é verdado cor limitaçoes grandes criar condiçoes profissionais melhoro
Haveria tambem possibilidados de uma apresentação externa muito melhor,mñc
so para O ishuv mas mesmo para o movimento teria grande valor, Erat 0
( como todo o mais que cesta sendo proposto) de um probloma a ser cui

mente estudado, mas de qualquer forms o preciso desdo ja salientar que

mos algumas condiçoes que possibilitam um plano desta naturoza:- Chaj.t

e Chana que dagui a alguns dias estarao aqui, um orientador agricola j:

nes que ja esta trabalhando conosco, e o que e impresendivel um garin qu

titativa e qualitativamente forte. :

  

  

  
  

 

/0-

 

db) Remodelação combleta de E.Dorotr=0

nao cfotugmos a compra Ce uz mo-

shock novo faremos uma remodelação to
, . . : . |

tal,de nossa atual hachshara com os objetivos basicos expressos acima. 1

  

 

0BS.:- Seja no caso do venda ou soja romodeladão, nas fostividados do

chut Chalútziana, prosromariemos im festival muito grando a realizaz=s

Hachsharã. e)Profissionaliza aoso pu. -odo podera ser usado-para poss

tar uma melhor profissionalizaçao- C) Para o Garin:- a) Cristalização

para o garin Grupo.ápesar das diversas sehlias==-48

saidas para 22808108588

etc, desde que haja um planejamento cuidadoso , o poriodo entranto 0

o deverá possibilitar para a hachshara tendo O. OcaRLHO ara usa ex st

zação ainda maior e mais complota do Garire Alias isto o umacond

quanon de toda proposta.» y %
b) Ivrit: Dovpra sor um período - ₪ato

nao por causa dos exames — mu”

fertil noste terreno. Terr.“ -

  

  

 

S
h

  

 

  

  

  

   
  

  

ado de chaverin para aprondor ¿7rit, ainda CanitenirTá
alêm da grande vont

| Chana o um grupo de chavorim quo sabo razosvelmonto a lingua. Podemos nos-

ANAA 3
ES k

e) Aprofundizaçao: O periodo po
e doverá ser usado paro um p:
grama completo de aprofundia:

política, idoologica0 tarbuti muito grande.

  

   



 

1 f
o

\א 1

 

  

 

2 Meshek-VaLik: De acórdo com o que sabo=
. Bro. mos E 1 1 1

mos umGarin desta natureza estaro cm -
condições de exigir um dos melhoros mo-

shakim do pais para Hachshará.

שעה > £) Organizacionalmento:O garin procurará
organizar uma so vez a alia o todos os

ה: 1 4 ב0 : problemas envolvidos e sorã tambem dos
ngcossãr o efotuar a passagom do moshek om Abril. Isto sora feito do uma
só voz no que so refore a alia no que. so refero a passagom de moshek a ro- -

taguarda tomara naturalmente e a passara para o 72 Garint p arin.
, D) Pera יס E Tambón resultará uma .

E sorio do condições positivas pára o nos

com a vinda do um garin grendo»+Ayoli2 : עפ60
ña oxata dolas podera sormolhor feita por Bror Chail quo nor nós. =
09%5 070126081: 3

 

 

 

 

NA . . ,
&) No movimento: a) Adiamento do Alia: So

eos E citemos por ofcitos didaticos, pois es-
k : ptâra claro quo o adiamento não só dou =

por falta de chavórim na Hachshara . A conpensação logo adianto será nais

do que suficionto» : 2 ;

 

B) Para Eiñ Dorot: a) moradias será solu -
- cionado» ,

ל é b) 7886 1ספמ Bavorá talvoz al :
: gumas dificuldados, porem não consoguen.

= E cias maioros pois apesar que não houye=

nonhuma discussao oficial sobro todo esto probloma na opoca da aprovação

e regulamentação, foi.tido tainbem em conta. No maxima um ou outro chaver

com mais de 18 moses de hachshara perdera o taksive ... >

: C) Para o garin: a) Tempo de Hachsherá; 5
este provavolmento: o maior problema de

- voz que alguns chavorinm terão ja tido

um longo tempo 86 280282826. 0 probloua 502%0 polo conjunto de

todo esto plano o o quo'o ó principal o garin esta a tudo isto integral o”

militantemento disposto.b) época ñao a mais favoravol para Hachshara On Me

| V.o posterior ingresso em BC. D) Para Brox-Chail: Nosso meshok perdora -

, / com todo oste plano bastanto no sentido

. material. Porem de qualquer fóma, o is-

o prazo tamber compensara.E:e 4 ' ר

to é opiniao unanimo nossa quo no --

3 OBS: i) aprovação: Toda a proposta do adia

monto e todo -plano acima enumorado -

: foi conjuntamente discutidoe aproyado-

por unaninidado pola H.4rtzit o adidos presentes em sua reuniao plensris

do 28-29 de Dezembro. Foi discutido 'e aprovado pola KHED em Asseifa 011%

roalizadaem 12 de Janeiro ( por 35 votos a favor uma abstençao o usa chave.

yá ausonto)-Os dotalhos,otc, foran aprovados'em assoifa clálit roslizada

"entre a HA, o o" KHED no dia 19 de Povorciros

Istosignifica pois quo a proposta de adiamento a todo esto plano (parto

"1" dosto toma -= 62 Garin) 8 proposta nao so da H.hrtzit como 118019001 -

mente são as propostas do temario mas: sim proposta conjunta da HA o o EHED

ii) Outros problemas: Logo apos a Assolín

Vem clalit de Lo do Janeiro escreveu à Ha-,

nagá ártzit longa carta A Vaadat Hatnua
. Pe y : השל y 6 a de

para troca dó 100108, 8 rospostaço considoranduns serao oralmente dades:

“pelo rolator,

,
as concretas que trazomos para a moatzá agora sãos

o dos planos aqui constantes om sua for -

planos exatos; modificaçoos, derocinos ;

 

Ea sintoso pois as propost E
ovagdo do adimmento do Alia

les ( nro as E adido do Março
E a 1 na: 1.4% .

| Ee0 יא ad : af do texmino da Schlichut Chalutziana»

'Aprovagao da data do alia o data : do THE Chaitonik)

"=Aprovação do una conissão dô7 menbros(a da Echs 5 Go BERG O MILA

ua me
1 ão pola MoatZs

2 rakoz a sor indicada
הג 1 , q E

ini : ו E ias do Marco que -

o esta comissgo inicio sou trabalho nos trimoiros dia Mi 9 ê %
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= do

osontar os primeiros planos rabal)e trabalhos concroto j7 q 4 sa partir de 15 doue tem a responsabilidade q orientagao goral e os Soil do t ,
a serem .dosא z ria aa

 

29. do chalutziut (3 monbmbros)para mantor o excccuter
s atribuiçõos lho conforind osno Kinus de Julho e no plonário 60 006 -BMAN daquelas a seron entreguos para a comissão outra (de 7

oo KHED e HA doran torminadas todas es coisas nocossárias sob o aspocto
o o oxtorno da alia deste Gariny ató o mais tardar: 15 de Oל

ifica a Hachsharo aprovar quais os chavorii quo fazem aliá on (3º de) Gota 9
quais os chayorin quo ficam para a rotaguarda o a HA ratificar Signi-"
ambon,tor ato cesta data aprosontado no VLH pois isso podorá gossdbitio

wma 18 plancjada o feita cor o cuidado devido o grando antocodoncis
jato ostadata roalizon-so os oxomos finais do Ivrit a baso do qua1as
ya8 sorao foitas o que on último casgso so tornar nocossário outros=
sl para chavorim quo om Junho ainda não tiverom sido arovados ), sojez

oitos depois, numa ocaasião a sor fixada ontre 1 o 15 de Agosto, para -

ção pois do sua aliá do acordo con as exigoncias minimas 020208808 -
so Kinus. - +

vernos para findar este ponto assinalar que on nossa opinião a8 dove da;

o mais tardar na data proposta (3 do QUtubro) não somento porquo torns
to incoúviniônte para o gerin o para o movimento atrazar como ainda po»

poca em que O garin ehoga nñá o s favoravel do todas para haenshara

Moshok Vatik 0 quanto mais tarde às de Cutubro chogar=so0 a Erotz tanto

r pois perdor-80 -a 0 poriodo inicial do Hachshara que 6 ainda numa época

velmento boa»
outro lado 6 impossivol antocipar a da

8) 2 סוג 5 ( dopois do Kinus ondo a

tos da Sehlichut Chalutziana, não sô va

ara absorver uma seric de chaverim quo dove

já aprovados ou à aprova2) 4o que ser

  

 

     

  
  

  

  
   

  

  

cis precisa-se do alguroas £

ainda ostara concentrada an-

- inimoras coisas mas ainda -

entrex em Agosto ( cor shoi=

: parto a mais da rotaguarda,

 

  

    

   

Cremos quo por ora não há motivos

se os planos basicos que o Kinus

doliritou para o 75 Garin. En ou -

atras 2 provisao básica quo se foz

72 GARIN: A) Formação Jlachsharão A
do u

  

480355 las

-5 00%:99 1:
0 au'ê . כ soc cs. dez.) 22258

2ºGrupo 5 vv cido vd à Mar:56 14

po o A o ao Ags.56 l12qzn,

  

E is é PNov,50 Saque

8 guarda e « e jo o . 9. Mar.57 2%qzn.

 

(g =grosso)

   

  
  

 

  
  

   

como for 6 problema que pempento aoLinus do Julho +

podemos desde ja, para dar uma visao mais ghobal das prospoctivas cha=

11] 4 tn a a Gu 4 2

lanas, so bom que nao tom agora qualquor outra fina1ade ¿ue sn :

alguns consideranduns:- sos como come mencionar no ultimo paragro

0 1 ivar ão no grupo do qhaveriú do é:

6º Garin' consoguir-so ofo! ane

que ontram om Agosto, SO!

à

projuiz sa ça Cal, ins

s com soticdado cogitar das convimi sr da ontrada o 7º garin so -

ç

partix do Dozombro

(

a grando parto de 8

rá).

  

os al  

 

  

 

 
 

   



 

  

 

- 25-

Ml provávolmento uns 8018-
2 em Outubro 0 grúpo quo -

É É

s para iseo é prociso quo afora alguns chavorinm
ou oito) quo Permanogam . em E.Dorot som fazor aliingresso om Agosto REA HO minimo outro tanto pata mantor a Hachshará ntó 0osso do 7º gerin tor ingrossado ( om Dozombro), Cronos quo isto 86 será -
possivol Bo Te composição total do garin sofror ainda uns: poquena amplánghopois hã a considerar quo ume parto dos ehavorin quo o plenário de chalubzi-ut proviu para entrarem oú Agosto 55 torão possivelmento do ficar retido pz
ra trabalhar no movimento. Ei | 6
Assim sondo se esta ampliação nao for possivol torasajhádo mantox todo no .
que so roforo a 72 Garin como havia-so previsto e mantorão a hachshara a re-
taguarda. &o 62 Garin o una venguarda do 72 garin que ingrossará pois em outul
bro. Cromos quo a nova possibilidade aqui aventada traz inúmoras vantagons
pois: E :
- Da ao movimonto muito mais tonpo, :
- Pormito mais tompo ontro a formação e a entrada do 7º garin.
- Faz com quo na Hachshara a chovra quo ficar ontre Agosto o Dozonbro soja
ama o do un so garin. a
"> Pornito quo a rotaguarda que fnz aliã seja mais numorosa o quo traz obvias

tagens para ola, movimonto, periodo da hachshará em meshok vatik, otcs
qualquor forma como ja dissemos cremos quo por ora osta mnntza dovo so li

itar a confirmar sobro 7º garin a rosolução do último Kinus*alom de criertar
HA. np sontido do.trabalhar o oriontar a sua 00018880 80 chalutziut ( n do
nómbros) pare ostudo _o trabalho dentro dosto ponsamonto.

O

Kinus podora alto
orar o que for nocossario o possivol. 5

+

  

  
  

  

+ manifestar sua aspiração pela ovon-
tuâlidado aqui lovantadas.

B) Destino: Não ropotimos aqui toda a problo

matica sobró o dostino do 72 6 808 futu-

ros garinin. Esta amplemonto analizado 0
pi

rolatado nos tonários passados.
Cromos porom quo € indisponssavel o rovimento começar a agir no Sontido do

  
fo: o tornar uma docisao final ja quo inúumoras coisas dovom sor oriontrdas
nosto ou naquolo sontidos dp
Poristo a única proposta quo cromos dovo sor aprovada nosta lioatza O orion-
tando a H.A. no sóntido da cue duranto o somostro colha todas inforuações -
o. ote nos dotalhospJuc en Julho passa o movimonto a baso do usa rovi
esão do todos sous concoitos o ponsamontos sobro Xibutz Inuati, c a base do
todos problomas oxistontos tomar sua docissao poranto problema do tal gravi-

dado

3- CHEVRAI - NOAR: Esto assunto que dovo morogor a mais complote atonção dos
sa Moatza sora amplamento rolrtada por 1108-

ca, quo aqui voio, enviado de Bror-Chail os-

pocinlomáte para osto importantissimo trabalho. , 7 ,

fofinal, FR de muitas outras coisas devora a Moatza decidir sobro:- fornas

do trabalho, ópoca de pliã, ededo, numero, poriodo do concentratão, linito

do acoitaçãodo candidatos, otos
Proforimos nao por o tema vor cscr

a maós ampla o completa oxposigao de Moscas
ito para'pormitir a mais ampla discussao o

  



 

  > Relator:

Cabe nesto tema progeder à uma delimita-
çao clara do trabalho do movimento para

0 - . . ./ E- 0 2821080 Isto nao significa -
sónon ta mitagao para os setores espocificos de trabalhoa y : ,
mas ainda, sempre que possivel, estabelecor as devidas formas pelos quais

Rapt=iDos contrais de nosso ultimo Kinus possam sor molhor levada
trabalho diario. e ql

0 Consideramos tenbém necessário; e danos a
isto importancia decisiva para o bom su -

Ee - |. eesso do trabalho planejado; que nos
na programaçao naquilo que e factivel de ser excecutado. É pו

. 0180 neste tema o devido cuidado e critorio para impedir que erros aqui
-|epssjuaiques o trabalho a iniciar-so « 1

   
 

 

y 1 - MiSKIRUT E SuaN NASKIRUT; - A) Contato e Contralizagño: Devor? a H,
4 : artzit manter intenso contato com todos
"a os setores com os quãis trabalhemos, En

: especial cor os snifim um bom contato e assim uma boa centralização

Pmitirao alcançar um ponto otimo na coordenação de nossas tarofas, em +
- ticular neto semestro ondo elas serao bastante variadas o especificas,

¡8 Do forma alguma este contato deve ser unilaterak mas sompro sor corro -
: pondido.

  

  

15  
  

B) Metorial Organizacional: Devo o Hana-
ga confeccionar todo o matericl necos-

2 sario paro cfetuar um cowpleto o sa

tisfatorio lovantamento organizacional:da tnua Devo a:-Moatza cxigir dos
snifim a execugao nocossaria para 12%0. |

C) Secretaria Administrativa? Polas van
tagens ja constatadas atraves do r

1 rio, deve a comissao orientar a 41

ga Artzit para a manutençao de una socrótaria administrativa que pos

so desenpenhar com exito 668068 tarefas que tora neste semustro»

além disso indispensavel que a loatza de uma sovora advertencia008 -

- snifim no sentido que inccdisntemonte regularisom isto, que alias ja o re-

solução do último Kinus,

 

 

 

     

%
bes בבל

4 2- RELAÇÕES EXTERNAS :- Dentro do pensamento e rosolugoos bagicas do Ki-

k : nus não deveremos iniciar quaisquer tra-
"is amplos, V

E 5

balhos do caraeter Sionista מי

“no ishuv, agora. Dovemos apenas acompanhar os problemas mais importantes

"que estão tondo o sou desenvolvimento .Ibsta sontido ha neste semostre -
lguns:--oloições para o Congresso Sionista, o Kinus am Orgenizagao sio

Asta Unificada ( ondo entre outros se discutira 0 acerto ou não da exis

dencia desta), o nisto tudo tgremos de ter uma ativa participagao estu-

"dade em conjunto com a Miflaga. Alem disso ainda em Relações Extornes %6-

" mos de tomar posiçro frento & alguns problemas da tnua sul-american? 0

    

  

   

 

    
   

Pnotzigutאא
| E A) 242 Congresso Sionista+ Nossa partici

/ ls

ההדחה

2
(ua

A pação dovera ser dupla, Em Krgnot vo-

/ remos a venda de shekalim; alem disso

 

companha eleitoral, bem como, fazer com que 0 -

orque se Houver votaçao ( pois em alguns pai

acórdos) o se votarea mais de 25% dos eloi

o Brasil dobra.

/ / devemos fazor uma ampla

Ishuv reslmonte votc+ Isto p

gos tudo o feito atraves de

tores óntño o numoro de delegados para

   
     



    

  
  

  
  

  

  
  
  

     

  

          

  

 

  

  

   
   

   

   

    
    

  

 

      

    
    

 

   
    

   

 

o . a a ₪

basonndo-so no último 2 ,( baso 1 Pa 25º, havera 10 ou 12 delegado). :
) Organização Sionista Unificada do Brasil:

ii qse SeRA da Unificada realizar-
E à .  Se-ao eleições pare o kinus.Devemos par-

ticipar disto RS possiveis: votando os chaverim de Tnuá de188.
08, Bara es nando delegados, O trabalhando par obtenção do votos. -

Na proprio Kinus doveremos tor a mais ativa participação nos assuntos do
Juvontude, bem como om outros que julgarmos conviniente. A comissão dever
É vor as vantangons e possibilidad : ="E >uiivo dee a a Sea um reprosentanto permanen 3

: E ficada. Ha quo tambem tomar posição a -
travortido assunto Unificada ou Fedoração, ו e

C) Poalci Tzion e Pionoiras: Noseos conta-
dedo trrbalho 6678280 ser aumentados nf +

y . Eras Es medida do possivel. Em tudo aquilo quo -

as dirotrizos do ultimo Kinus ostabeloceram devorómos nos porao lado do -
Petzion Itachdut nas suas tarefas dentro do Ishuv.

q D) Notzigut: A base de nossos contatos corn

a Notzigut trrzonos a esta moatza as di=
y 0 2 , 808ע6ל  formas dentro das quais ostudanos

nossa participação nesta organizmo de coordonação montinontel o no Movi=

mento sul americano.

 

y*

 

a) O envio de um chavor'a Buenos Aires, que
trabalho ma Netzigut

b) Esto mosmo chaver alom de Ativo ns Not-
zigut, trabalharia ao lado da tnua Ar=
gentina; havendo então um וע

pois um chavor Argentino viria ao Brasile

| c) O onvio de ua chavor para uma shlichut

continental a Borindicada pela Notzigut. |
 

| 2 8:> 10608 08 תספפ22080008020021880808שב do nossa parto טרף 16618 8 ,

| Sica: qualquer que seja nossa participação ola não significa us conproni-

ssodo nossa parte na manuntongao dosto trabalho, B somonto uma planifi-

cagao deste somestro. O assunto devera ser visto pela comissão dontro do |

plano de shlichut. O relator ampliara as explicações. A

| E CHINUCH V ITONUT := Todas as propostas sorão trazidas orelmonte polo

| 4 relator da Peguisha que so realiza pra base

. q" : do um tomario elaborado pela Machlaka) 2n-

3 tos dosta Montzá.

4 - KRANOT := De corta forma o período ató o Kinus sgré mais intonso, im

asa
clusive, nesta machlaka que o periodo pas=

Ae
sado» Dove=se isto ao fato de que agora se

realizarão as eleições para o 24º Congresso Sionista o o movimento devera

“participar ativamento'na vendo de shokalin (a parto politica ja foivista

om Relaçõos -Extornas). Outras duas atividados deverão sor particularmento

" comemoradas: o Yom BroreChail e o Yar Horzl. E É '

Para o Yom Bror-Chail dovora a comissão ola

borar um plano detalhado da participação das

diversas shichvot neste dia o do lhe dar o

devido valor oduentivo. Quanto ao Yar Herzl e todo 0 trabalho era prol do E 4

KKL, dovomos continuar e intonsificar na mesma forma que vinhamos fazendo,

: 5 - ATIVIDADES DE JULHO: Todas as atividados do caracter educativo sorão 4

É a
estudadas na Péguisha Chinuchit o apresen-

nã tadas por osta, de mesma foxma que o tona |

Chinuch V Itonut. Deve a Hanagó preparar 8 00060009 0 ie Kinus ChinygMi |

0 0 175 Kinus Artzit, quo 8070280 ser marcos do importância a mais fun - |

roximos AñnOSe . .1   damontal para o movimento nos P



 
 

  

 

  
  

   

  

  

   

 

   

   

    

  

  
  

 

  
  

 

   
  
  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

   

  
  
   

- 28 +  — VANGUARDA JUVENIL ;- 1 a
E: lostrou-se corrota orientação dado polo KimisS.

à ב 0
8duvidaquo subsisto c so a xovis="

4 a rtingo na as finalid ol

10 conteudo mas pela constatação da %- ia aa>essusção «E mesmo E a mais complota irrogularidado :
mo. assim no maximo atingo algumas à 1MS zea Loyantando aל aa go algumas instancias, “pas=

1 ; , 8 o movimento.Preciscmos ati)o : E 1 recisamos atin-
gir nos v basico: a juventudo. Propomos que a comida 8 ו

mes pare a melhor distribuiçao da revista 1 0+ e 5

ma altm dotalhe, poro: importante f anotar Cru-
mapas de forma alguna( a nao sor quanco

: E nviado 1 1 d

distribuida grrtuitemonte. Proponios ed pe4 aiל apor amb en os snifin intonsifiquo:

sua colaboragao tornando a revista melhor espelho de toda 0 cadeBoda polh a mue:
A comissão devoxa rever con cuida

gia o probloma financeiro. Snitgi: . na 1 spbm

tem cunpíido e qu ota tem nos colocado, as voZes, frente a modic

ג

 

7 - SHLICHUT: -Cabe aqui a Moatá a delicada e dificil tarofa de plano-

Ra ss nojar a Shlichut para o semestro entrant 7

pende E .0 600902 66 todas as dificuldades « ato

der todos os-snifimex.tudo aquilo que compete a shlichuiot. .

. SE “Como tradicionalmonto, não traz o tonsrio

nenhuma proposta do distribuição de Lou

: 9 tarefa couplexa quo devora ser estúde

los chavorim o delegagóos a partir do agora até a decissáo final. Do

quer foxma seguonmesealgurs consideranduns que doverao orientar o problo- 1

ma . Em primeiro lugar e preciso que a Moatza aposar de consontrar chave i

vim nos shifirm maiores - e vemos quo O Rio de Janeixo doverá sor pxuvilo

giado nisso polas amplas possibilidados que temos o que ainda contrasta

fortomonto com nossa situagao nosso snif - oncontre todas as soluções pa-
>

ra shlichuiot nos snifim menores, dupla shlichut quando necessário o D0£-

81701, 050, 0.

   

   

E» segundo luger 8 nossa opinião de que 95

shlichim a sorcn destinados a sniiim Coria |

cipelmente aos maiores) nño “SH y 0 |

o tom sido até agora. Considoramos nocossir

so das diretrizos centrais resolvidas no

ue os shlichin dovorão trabalhar. Cr

mpo que O tradicional shlich

ton ao mesmo te

    
to nas vasos ggrais com

a propria Moatza - a ba

.indiquo os sotoros em q

da oxpirioncia do todo o ultimo ter

a un snif ) roforiro-nos a un snif grando) o t

educativas politicas, organizacionais, externa

lhor forma desenvolvendo o seu trabalho. A com

mente disperso, E na maior parto das vesos ain

ach desenponhe farto trabalho de proselitisio

210 tonha uma ou outras tarofasna HA. Isto con

impossivol de agora por dientos ¿chemos que 05

tinados a concentragáao sompzo om una o en

tarofas básicas. Isto podera permitir ur

ço, otc que sen dúvida trara rosuliados magnificos»

Assim pois achamos indispensav

nio o 8. Paulo (not nimo) haja

sómonto dedicados ao proselitisn

os ao trabalho exno e chaver (rim en, a

mento dedicados a. Ecuagá áxrizit, otce En nossa iniao esto O una

cretos passos quo devemos dar no sontido do levar O proselitismo

roalidade no trabalho. É preciso que polo monosalguns chavorim ost

integralmente dedicados 2 ólo. É upa orientação qua apesar do co

exigo concontratão o trabalho enorme O o póis prociso quo polo, ? )

alguns chavorim nostas
onto isto em Ni:

condiçoos integrais «Obv

brigará o trebalho do snif noste aspocto.» fo contrario a intonsidsdo

: iabalho cxigirá
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2 3

rim 50000094%

 

  

  

  
   

  

   
   

 

o incomparavelmento nais do que os

"20801546050

fim ato agora fizo Talão
À

à
$

    

     
 



  

>ב4

a isso propomos que0 088080
or impossivel a Mostra planejar trobalho

“am só un sotor basico para um shlisch, seja
dada severaoriontaçãoaHa, no sentido de guo ela, joja dentro das

 

יש contrais, procoda a una dolimitação dost (s) chavor (ri:04120%ע1565"
Se isto nao for assim feito o dia a dia nos“qm suas “diforentos tarefas.

vencorã.
Em tercoiro lugar aremos nocossário quo 2
comissão financeira nesta Moatza proponha
orgamontos de tal natureza que permitan a

“Guisbarut Artzit auxiliar financoiramonto aos shitufim sempre que isto
for comprovadamente nocossaxio para natorialmanto permitir o, trabalho
dos shlichin naquilo que a Moatza oriontou. Cremos desnecessirio שי

עפעפ  quo após" sorem dostinade shlichim o chaverim a un detorminada t
balho nom H,ã., nom mãskiruiot, nem shitufim, ote tou o diroito ja nou

falanos legal mas mosmo factual de modificações. Por essa ra Zo € in-

disponsavol haver as possibilidados financoiras que tormem viavol 2
situação.

 

En quarto lugar; apesar do período entran-
to (Introdogao ao Temario) ter on alguns -

aspectos politivos o factuais cz ractorisSti-

cas básicas de um poríodo do tran sigão; parecomnos. que pouco podoré o

MoatZa contar com o trabalho do shlichut dos chavorim da atual EA para

o periodo entranto (para ser oxato, nãão se trata sononto de shlickut
mos sim en goral) pois: como ,deverão ¿Andubitavolnonto ostos chaverii

fazor alió em à.ão!8 é nocessário que ingrossen imodiatamento en

hachshará.
  En quinto lugar e ultimo quorenos lenbrair-

nosto ponto tambom todas as probionaticas

quo foram apontadas om5 Externas -

no que se refoYo a Notzigut, lovimento Sul Americano, otcs

  

  

   



 

3
BRRcoro DESIGNAÇOES | -

8 8

| |

É

|

à esta Moatza:וי"

E ..

E
%

3 »—

$E.

| signações reforentos a isto quo
Chinuch e Itonut desta lioatza.

3 me E %

resoluções da Moatzas

5
  

    

 

   

  

  

 

  

  

   

 

  

 

    

+

A) Dosignar os shlichim e grupos de shli-

chim para os diferontes snifim, epoca.

B) Designar o responsávol pela centraliz2
zaçao e rodação da Vanguarda Juvenil, »

C) Designar o responsável pela Machleket
Hachinuch V itonut e todas outras de- 8

eventualmente surgiram após a poguishá de

לש
D) Designar o merakez da Guisbarut עו.

E) Designar o merakez da Comissáo de Chhlu |

tziut. % Ay

F) Remodelar a Hanagá Artait" no que for - 4

necessário 9 conviniênto,. , A

G) Designar a Maskirut Poilá.
a

 

E) Dosignar os adidos 3 Hanagá Artzit. 1

1( Designar o representante da חמה Art-

zit no Rio de Janeiro. . 1

J) Fazer todas e quiasquer outras desig-

nações que provieren das discuss0es e



EN D ISC E   .

Enio A ds א...

Parte Geral e +

Machleakot ;

 

* mMaskirut Sgan

4 / é Chinuch VItonut

ECAAA Chalutziut
\ A

E Kranot

/
| e dE 4 Finanças

E tenga2
"ו
Djs tm; - FINANÇAS ser 7

aaa o convi. 06. יללי

מ 3TEMA 6 FUTURAS ADIVIDADESo. He 
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