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Pôrto Alegre, 3 de setembro de 1.954.

À
Machlgket Hachinuch v'Haitonut PA - 6/ - o

Hanaga Artzit EN א

Sao Paulo.
E

Chaverim iecarim, Shalom!

Tem esta em vista servir de relatório s0-

bre o trabalho educabivo desenvolvido ate agora, bem como atividades

futuras.

1. IOM IUN - (Realizado no dia 29). Devi-
do a diversos problemas de extruturação da mazkirut nova, nao houve
a devida intensidade e preocupação no prepare do Iom Iun pelos chu -
guim, com exceção do chug de t,ofim, que desenvolveu-se a contento .

a. CHUG DE TZOFIM - Até o fim de agósto ,
o chug não tinha conseguido ainda normalizar inteiramente a sua ati-
vidade, bem como a sua vida educativa. Foi um período de reestrutura
ção de kvutzot, pouco trabalho com chanichim, preocupações com pro -
gramas provisorios, - atividades planificadas e nao realizadas. Por
isto mesmo teve um grande valor para o chug o Iom iun, que foi bem
preparado e dívidido no trabalho. O chug conta atualmente com5 kvu-
tzot, e 8 madrichim. Foram vistas as atividades para todo o mes, bem
como um amplo plano de proselitismo na escola judaica e nos ginasios

2 E b. CHUD DE SBLELIM - O chug em geral, du-
rante o mes de agosto, teve uma vida muito irregular. Poucas kyutzot
funcionaram, chegando outras a nao terem nenhuma vida de kvutza duren
te o mes que passou. Conta com 5 kvutzot e 10 madrichim, sendo que o
chaver Salomao Wolf passou para o chug de bonim. As atividades do més
foram feitas em funcao da situacao da shichva, onde devera haver mui
to tzofiut e esportes, Quanto ao proselitismo, a mesma orientação do
chug de tzofim, isto e, em ginasios, proselitismo direto.

, 6. 0800 DE BONIM - Somente no fim do mês
que passou e que as kvutzot de bonim começaram a reunir-se normalmen
te e terem atividades. O chug em geral encontra-se numa situação bos
tendo começado a funcionar bem. Existem 4 kvutzot de bonim e 4 madri
chim. Novos nomes deverão ser propostos para a hadracha deste chug 3
xfím O trabalho de proselitismo devera ser iniciado logo; por enquan
to, esta se fazendo a hashlama (complementação) de kvutzot. E

de CHUG DE MAAPILIM - As duas kvutzot en-

contram-se funcionando a contento. Devera se iniciar uma vida ideoló

gica mais intensa, em grupos de estudo, alem do grupo alef, Esta sen
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do feito proselitismo (fiste, das shchavod maiores, abordaremos apar-
te.

A orientação para o seder halom dégte 1º
Iom Iun foi similar a fornecida pela Machlaka Centra?, seder esto -
que continuaremos usando tambem nos proximos iemei-iun. À noite hou-
vo uma artzaa dada pelo Prof. Rafaeli, em torno a metodologia do i-
vrit (bastante boa),

- Não foi em geral, êste Iom iun aquilo que
dele se esperava. Houveram muitas falhas, principalmente na prepara-
080. Isto fez com que, inclusive, algêmas partes fossem improvisadas
no lom.

2 2. PROGRAMAS - Mesmo no Igm Iun já se hay
via traçado para todas asshchavot um programa provisorio de 4 sichot.
Com o recebimento dos programas definitivos no dia 2/9, e claro que
mudaremos.

5 a. MAAPILIM - O programa das kvutzot de
maapilim e o seguinte: Internacionais e mov. obreiro:

I. Tendências políticas do mov, obreiro. 2
XX. 21/8
II. 2a. Internacional - Reformismo 28/8

Rointe Russa - III Internacional -
5

IV. Social Democracia e Fascismo - 14/9
V. Internacional Socialista - 21/9.

b. GRUPO ALEF:

Formas de ação do movimento obreiro:

I. Sindicalismo: Sindicato
na URSS

E nos EEUU
Trade Unions
Internacional Sindical

II, Histadrut

III. Partidos Políticos: Socialistas
Comunistas - Co-
minform
Internacional so-

cialista.

IV, Mapai, Mapam, Maki,
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V. Movimentos Juvenfs: IUSY
0

VI. Hovimentos juvenÍ s políticos judaicos:

Ichud Hanoar Hachalutzi

VII. Hashomer Hatzair,

0. 4872407 -

Berl Katzenelson - 21/8 -0

Vikuach: Democracia Burguesa - Hico
4/9 Comunismo - Nissim Castiel

Social Democracia - Chico

D Kibutz Hameuchad e Achdut Avodáa - 25/9 - EXA
E . Sazan

Tradição e cultura judaica - Efraim - 9/10

Deverão ser dadas ainda durante éste perío-
do as artzaot: Economia Israeli e Eleições Brasileiras).

, 3. HAFLAGÁ SEMINÁRIO - Sera realizada nos
dias 6 e 7/9 haflaga seminário para maapilim-magshimim, sendo o pro-
grama :

Dia 6 de setembro:

Perguntas
Introdução
la. Sicha: Movimentos de redenção nacional e

, social - epoca moderna
2a. Sicha: O judeu - evolução nacional e so-

cial - economia judaicas.

9 3a. Sicha: O movimento nacional judeu = Sio-
תג

48. 8108: 0movimento juvenil - sya tarefa
revolucionria - o que é chalutzi
anismo - E

Kibutz 7 Economia kibutziana -
Profissao e Kibutz.

58. Sicha: Ichud Hanoay Hachalutzi - o por-

que da profissionalização do mo-
vimento - Proletarização e profis
sionalizacio. 9

Debates por kvutzot.,
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4. ONEGUEISSHABAT: Temas:

20/8 - Berl Kat,enelson - Vasd Hanoar

23/09 -ABãokfa"BB 51180BP8M8"FRraoli - Shich-
va de Maapilim.

10/9 - Nachman Sirkin - Aos 30 anos de sua
morte - Maapilim

17/9 - Hapaalá - Solelim
24/9 - Chana Senesh - Bonim

. 4. PROGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS - Segue anex
por shichva.

Gostaríamos, ao terminar o relatório, de saber

se,esta forma satisfaz, se é completa, o que deveremos incluir nos

proximos relatorios afim de que a Machlaka possa se orientar.

Sem mais, despedímo-nos com o nosso chalutzia-

no

ALEI V 'HAGSHÉM

| Éque Cd
Jaime Zimmerman 6608 Zimmermann
Mazkir Hasnif Chirmuch
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