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Chavo rimz

| Tendo terminado ,º periodo de shlichut do chaver Chaim Yaski no movimento brasileiro,
5necessário enviar um relatório de seu trabalho, bem como os comentários críticos devidos, não

somente pela formadidade necessária, mas principalmente para chegarmos as conclusões que cabem depois
deste periodo de trabalho e experiências

Historiando: Veldát HanhagáArtzit,machané seminário: durante o procese
so de unificação, o chaver Yaski foi um dos mais importantes representantes do Gordonia: foi membro da
comissão mixta dos movimentos (esta comissão tratou de todos os problemas do Ichud, preparou, dirigiu e
constitulu a comissãoPermanente da Veldat Ichud), participou ativdmente da Veidá, sendo cospelator do
tema Chinucho A Veidã estabeleceu a sua base de trabalho no snif central da tnuã, São Paulo, junto com
a Hanhagã Artzlto Parttéêpou da orientação do movimento e de sua direção centralo Como tal, tomou paro
to na planificação das machanot, principalmente na machanó=seminário para naspi lin-naghshinta, na qual
desenvolveu um dos seis temas = kibutzo

nif São Paulo: após o seminário fozese uma divisão de tarefas en-
tre o grupo nacional que estava em Sao Paulo, para trabalhos no snifo Cabla ac chaver Yaski (alem de a
outros chaverim), o trabalho de hitrachavut e trabalhos de orientação com as maskirut do snif, O trabas
lho de hitrachavut (independente dos resultados), foi inexistente, e o trabalho com as maskirut ]imitou»
585 ג

£) Hanhagá Artzits tinha o chaver Yask] (na mesma epoca de que trata
0 paráfrato_ 4), alón dos trabalhos gerais da Hanhagã Artzit, por tarofa específica a rosponsabilidade
a publicação do "Leket lediot”, con material informativo e ideológico, para o movimento, material esta,

traduzido, en sua majoria, do ivrits O "Lekot lediot” náo fol publicado enquanto esteve sob a responsa»
bilidade do chaver Yaskiy passando então à responsabilidade da maskirut da Hanhagãs Fotesntão sua publi
cação mais ou menos regular, continuando o chaver a selecionar o traduzir materials

4) Guisbarut Artzits Logo após a Veidá Ichud foi o chaverdesignado
como um dos tres membros que constituem a chamada Guisharut Artzit da tnuás Ten esta conissão por res»
ponsabilidades controlar o executar o balanço norma] da Hanhagá Artzit; controlar Ino campo financeiro)
as atividades naclonais (centrais e terridbtiais) do movimento; encontrar as soluções para o tremendo de
ficit em que estamos; controlar a vida financelra dos kenim e demais setores financeiros do movimento, A
Gulsbarut Artzit fol Incapaz de tirar o movimento da pessima situação neste setor, que perdura até hoje.
Chaver YaskI fot tio Incapaz como os demais chaverim para encontrar caminhos pelos quais o movimento nor
malizasse à sua situação (aumentonas entradas), Sugeriu por diversas vezes cortes em gastos, que algu»
mas vezes foram acoitas, outras não (tendo o mesmo se dado com outros chaverin)s

8) Campanha de Bror Chal]: Constitulu-sa nos primeiros mesesdesta ano,
um comitê de pais e amigos, de chaverim de nossos garinim em Erotz e na hachshara, com o fito de realie
zar uma ampla campanha em pro! de Bror Chail, Era necessario que o novinento indicasse um elemento cas
paz de centralizar o orientar a campanha, uma vez que og elementos do Comité de Amigos de Bror Chat]
criado, não tinham nem o tempo nem a _experióncia necessária para fazêslo, Fo! então designado o chaver
Yaskt, bara trabalhar neste setor até a época da Moatzá Sulehnoricana, onde deveria participar com a
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Hanhagã Artzits A campanha desenvolveu=se con vagar, não atingindo os resultados quepoderia ter alcança
des Diversos fatores contribuiram para isto, inclusive o do trabalho do Yaski que não fo] bons A campa
nha teve nais tarde de ser interrompida, pela aproximação da Magbit, e adiada para Setembro=0utubro, de

corrente anos

f) Curitibas realizou o chaver Yaski uma shlichut curta no snif Curie

tibão Alén do seminário desenvolvido, teve ele o valor de estabelecer contacto vivo con o snif, e que de
há muito havia sido Interrompidos Para o snif todo, a shlichut teve um valor muito relativo, dadas as
condições específicas do snif Curitibas

Atividades sul-americanas: Foi Indicada para participar no semina-
rio e moatzã sul-anericana a seguinte delegação: Efraim Bariach, Markin Tuder, Sigue Friese], Ervin Senme!,

é.. Yaski, Adolfo Sheinfeld, Nuchen Fassa» Chaver Yaskig bem como chaverim Sheinfeld e Nuchen nao puda
participar, por não terem conseguido resolver os problemas legais de documentos necessários para a

q: Apesar disto, participou com os demais chaverim, de todas as reunidas de preparação para o semi-

rio o moatzão 0

rte e Kinus do Poalej Sion Hitachd Estando impossibilitado de

viajar para a Argentina, local das atividades sul=americanas, tol o chaver ask designado para shlichut

no norte do país, rectusandosse porén a Ir Julgou ser mais Importante a sua participação no 11 Kinus

Artzi do Poalei Sion Hitachdut, que estava próximo (realizareso-ja na 12 semana de Junho)s Naguilo em

que participou, tomou não poucas vezes posições diferentes das da delegação da tnuãs

hlich orte (Salvador e Recife): apos o Kinus do Poalel Sion

Hitachdut, foi novamente o chaver encarregado 0 shlichut no Norte, ate a data das realizações de Julho,

para as ו deveria retornaro Tinha Gle sido precesbido por outro sheliach, cujo trabalho foi 0 de fa

zer um levantamento da situação e das possibilidades existentes nas cidades de Salvadpe e Recife, Esta

shlichut possuja alguns fatores que lhe davam transcedenta) importâncias Era, om primeiro lugar, a cone

cretização deuma velhas aspiração do movimento de se expandir para o Norte do país. Tinha, afora isso,

grande importáncia política, uma voz que o Hashomer Hatzair estava tentando se ampliar para o Sul, regiao

que dominamos, 0 chaver, em sua shlichut, limitou-se a fazer um relevantamento da situação 8 ו

sionistas garajs, Constitulu um grupo ido no qual havia inclusive chaverim do Hashoner Hatzalr,

o seu trabalho foi o de dar conferências sionistas ao grupos Segulu orientação completamente diferen»

da estabelecida pela Hanhagã Artzit, que fol a de constituir um grupo sólido de jovens mais velhos

aapilim o maghshinin) do movimento, que serviriam de base para a sua existência e expansão futura, Des

riam tambén sor trazidos para o Kinus Artz] 6 realizações do julho no Kibutz Hachshara Ein Dorot, para

aque tivessen un contacto com os demais snifim, o que nao foj feltos Contrariando a explícita o clara 9e
rientação da Hanhagã, abandonou o snif antes da ápoca combinada e antes de ter concretizado algo, e mesmo

sabendo da nossa impossibilidade de mandar alguém que o substituisso, o

De uma maneira geral, o trabalho de Chaim Yaski no Brasi] não foi bono Unsheliach de

vo, a nosso ver, integrar-se a equipe de trabalho nacional do movimento, a Hanhagã Artzit, auxiliar e papo

ticipar sem todo o grupo da orientação do movimento, Nao deve ser nenhuna instituição supra=organismos,

mas sujeito, como qualquer chaver dirigente, as planificações o decisões das instâncias do movimento, 0

chaver Yaski agiu sempre por iniciativa própria, desreconhecando a autoridade de decisao da Hanhagã, Artzito

Por diversas outras vezes o chaver agiu conforme a sua opinião, desconsiderando a do resto da dirigência,
tomando inclusive por diversas vezes posições em organismos externos, contrárias a opinião da Hanhagá

Artzit o do movimentos Segundo chaverim do ex-Sordonia (que compartilham (da unanimidade das dpinidesaqui
expressas), que conheceram o seu trabalho anterior a unificação, este também tinha o traço de Independência

pessoala

Durante todo o tenpo, o chaver não procurou se Infiltrar na Intimidade do movimento,
se aproximar dos seus chaverim, Isto em grande parte dificultou seu trabalhos Não tinha nenhum contacto

con aqueles com quem tinha de trabalhars Exigta o seu trabalho, mas não procurava conquistá-los para Sie.

Constitulu=se sempre num apêndice do trabalhos nunca entrando a fundo neles Suamilitanciaededicaçãoao

tontnihão

novinento,estavacompletamente

aquén

dasdorestantedo

grupo dirigentes
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ao

Dror a 0 Hatzair * Hrabonim + ana * Macabi Nateair o 



sra yum TITS
Caixa Postal, 1601

SÃO PAULO - BRASIL
יש

Analizando o trabalho desenvolvido pelo chaver Yaskino Brasil, a Hanhagã Artzit
considera feliz o fato de que este tenha sido dado por terminado, pois não teve o chaver suficiente
capacidade de trabalho e menos ainda a devoção e dedicação necessárias Cramos que o trabalho do cha
ver Yaski não se adapta mais a um movimento juvenil. E dizemos isto de uma forma rude, apesar do
respeito e consideração que temos por Yaski, como antigo militante sionista=socialista e un dos congteutores de Eretz isranl.

Sabemos 0 sacrifício que represonta para o Estado e para o novinento retirar um
elemento ativo, para trabalhos no Galut, Estamos, por outro lado, cientes do valor e da necessidade
da vinda de chaverin de Eretz para nos auxiliar en nosso labore Isto so pode nos levar a sor crite-
rlosos e exigentes na escolha destes chaverin, pois apesas resultados muito bons 6 que podem1
aar a retirada do chavoria do país, numa hora em que todas as forças, é principalnento, as nelhpres,
1 recrutadas para a luta da construgao nacional e dortalecinento do movimento kibutzianos

Sem mais por ora, na expectativa de ama peonta resposta dos chaverin, nosso cha»
lutziano

Atas צ

5eiimem

Ervin Somme?

Maskir Rasht
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