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HISTÓRICO - á

O noshok Bror Chail do movimonto brasiloiro, rosolyou envi-

ar un chavor numa shlichut para o Brasil afim do 028721883 0 dolinoar
rs basos do movimento 8118% hanoará

Visava tal shlichut alguns pontos fundamontais:-

a - lovsr ao ishuv e idoin do aliêt hanoare

b - fortificar o movimento de aliãs

e - constituir uma chovrat noar para Bror Chail.
3₪ 1:

Nos ¿2lenos do moshok não havia ilusõos. Palava-so 28 alis

vinto jovens. liosmo assim, &o chogar ao Brasil as instancias sionicias

ou simplesmonto judaicas nao acreditavam מס 0dosta empresa»

O Trabalho cem si - após cs primoiros contatos com O movimonto, que lava

ram as acortedíssimas resoluções da 11% Moatza, foi

o trabalho planificado porquo no curto ospago do tompo que dispunhamos

nocossitarínmos realizar o maximo» Trós foram as formas de trabalhr:

1 - trabalho diroto com 0 jovon à baso dos conhocimontos o das listas

quo os snifim prepararam.
dh

2 - contato com as instancias sionistas o principalmente agrupamentos

fonininoso . É

3 - propaganda atrovós do rádio, jornais, sichot o artzaot do esclaroci

montos.

Trabalho diroto com o jovom - Estavamos ao par do mais ou menos 50 nomes

quo poderiam sor evontuais candidatos. €

trabalho consistia nas conversas diretas com os candidatos e com as fa-

mílinas dostos. Nem sempre os resultados forer dos molhores, pois ha quo

considorar quo uma grando parto ostava conpletanonto afastada do movimen

to o do Erotz 132801, quando não totalmonto do judaismo,

Contato com instâncias sionistas - osclarocimontos do trabalho quo so

- roalizava, podindo ajuda  atravos de

cartas,às instâncias do intorior, nomos do possiveis candidatos e propa

ganda nos jornais intornos ou oxtornos.

Propaganda -
e

-

dosonvolvida om Pôrto Alogrg (rádio).
dosonvolvida ori Se Paulo (radio, jornal).

doscnvolvida no Rio (jornal). 9

carta circular A tódas as instências judaicas.

om Curitiba o Bolo-Horizonto, esrta circular á todos
GER j os judous-

d - manifosto do Bror Chail sobro aliat hanoar,

o - artigos na Venguarda Juvonil, :

Há quo acroscentar quo colocamos como baso do nosso trabalho o contro

direto com jovons, som כסע60ע 600081000 tompo om convorsas ou rounicns

do instâncias sionistas quo não conhocom a juvontudo» 4

100818 do Trabalho - todo o ponsamonto do moshok ora de que no intorior

do Estado o ondo o porigo de assimilação 9 grande

o nas casas do crianças orf£s, podoríamos encontrar uma boa baso para 0

nosso trabalho. Isto foi complotamonto irroal polos soguintos motivos*

a - no intorior dos Estados & situação 0 do fato calamitosa, pois não .

só os jovons ostao longo do judaismo como sous proprios pais teams

o ostão. Pc an 0

b - nas casas do criangas orfas so encontramos jovons ato 14 agos, o que

nao condizia com nossos planos do chovra do 14-15 anos, slom disto,

óstos jovens afastados do sionismo, 20 sair do suas casas, ja possu

mmom planos do vide futura no Galuto no

O modo do dosconhocido faz com que nom queiram escutar do

grotz Israol. hssim, no final das contas; o nosso trabalho so baso-

ou nos cidados» 
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Dificuldades - oxistiram om quantidado, Dosde o problomapa que
dificultou muitíssimo os problenas do fa מ ; 600 0

consentom quo sous filhos p rticipem do noss 8 Chevrá so Eaus pais, fo-
rem tambôn, Considerando que'o nosso moshok ú jovom osto-6 un problema
vastanto difícil de rosolver. 168 disto, ostavamos organizando uma“cho
vrá do uma mosma idado o isto por si so je faz con quo “haja seleção So
o movinmonto de aliat hanoar fosso organizado, nho à base do uma idado
só e de um0 só (quo nom sompro ¿odo rosolvor.os 220010008 000210.
cados familiaros dos jovons do uma chovrát nosir); podoriaros obtor 10»
lhores resultados. Há que acroscontar que nao ú om um dia, mas atravós
do trabalhospaa de se convence o jovem a abandonar sua femíiia
e ir para o país novo o crente, construir uma nova vida. Isto faz
con que a ל dao! snifim soja fundamental, senão totalmonto to
talmento decisiva na formação dc uma chovrai noar, Assim o trabalho do”
snif 9 de aliat hanoar so ontrelacam, podundo dal advir Hot resultados
nao so para aliat hano2r como para c proprio snif que 206028 recebor no
vos chanichim o muitas vozes novas kvutzot.

Participação da Tnuá - tomos que destacar a paavici vação ativa o כ
to dos chaverim da Haer rá, em shlichut ncs sni

Aja c a ajuda eficionte (no torreno deal ino tocado prestado pole Hanha|
ga hrtzit. Infolizmento nao podomos dizer o mesmo de todos os snifim 0

  

 

   

 

   

 

 

quo prejudicou soriamonto o pis lho. Nos snifir em quo os chaverim so

dedicaram, o resultado foi relativamente “om, como sejas paa 410820 כ
Curitiba e Minas Gorais ?

Nos dois snifim randes = 8 úos quais osporá    
os não pe talmento. Assim, após 0

itadc ec continuado

Paulo, os cha

vemos molhores resulte

trabalho iniciado 20168

seguiu-se uma incrcia prejudic 6
verim se dedicarom, o trabalho ; No Ric, a situação do snif.
nen sempre pernmitiu um traba 1 ox o que prejudicou ¿ambem o snif que
5070 por causa da aliat hanocr, oportunidado do formar kvutzot ontro os
sefaradim e Lar do Crianças 0 0 não foi aproveitado:

Rocebomos apoio do Comite de Bror Chail c do um chavor do
Partido do Rio om Finanças

  

 

   

 

4 Chovrá- No moio do trabalho vinos que ecossário a organizaGao
do um grupo de "Hachshara Tzoiz de 16-17 anos que rocobori

am sua educação om Bror Chail, durante um ano no minimo. Isto foz com .ש
que trabalhassemos ci dois sontidos --ct a de 14-15 anos e Hachshará
jovom de 16-17. anos-.

Os resultados no dia 6686 são:

chevra de 14-15 anos +. 11 cortos

2 jovon - 9 cértos

 

 

 

Hachs!   
  

  

Talvez ainda sur] uns candidatos. Pode-se dizor que o> . EA a E AGE
numero conseguido foi oxatamento aquule que ospoerávamos, embora nao do

  E ei 3 as5גéוב
uma so idado, Ha que acrescentár que uma bos partio dos candidatos nem
siquer pertenciam ao movimento.

 

Os números por snifim. sao»
Pórto Alegre - 9 (504)
di Paulo - 5 (
Rio - EO ore)
Minas - emana ¿

Curitiba - E (1 01)

1pc mais jovem mas para tanto
do Bros Chal.

 

3 / .

Podoriemos tur organizado un

não rec obomos non Vriontegao num autoriza,

 

Análiso dos rosultados -- tomando om considezorno os objetivos visados,

, podemos dizer quo o tr>halho tevo relativo óxi

toe Ne:turnlmonto quo o numoro quo consomimos não q "Bo sionificativo

se considoxcrxmos as nocpasidndas cbjutivos do Isxasl e de Bror “hall,

a ו

 



ה

Mas em relação £0 Ishuv brasileiro e sua situação, poderemos dizer quo

obtivemos Gxito. à deserença goral que o ishuy possuo, acrescido pelo

fator do que8 é a primeira vez que se organiza um mpreendinento de

tal importância, de aliat nanoar no Brasil, so valorizaram o nosso tra-

balho e seus resultados.

Za Não porcorremos o Norte por vários motivos:- ,
nao existem snifim que possam servir de base ao nosso trabalho DD

escassez de tem É
falte do meios financeiros:

m Rociio, os shlichim da Hanhagá ו dosenvoi am
rabalho que nao obteve êxito pola 00 do proprio ishuy רו

mos contato opistolar com a Baia que não trouxo resultados positivosc
rorecorremos os estados 5 Roe G. do Sul, do Rio, de S. Pal

Minas, 0 intorior destes cstados e a cidado de Curitiba e trouxemos
todos a 10618 0 áliat Henoar. Isto fez e gue toda a questao de

m geral ganhasse novo incremento s & próprios pais qu

riam ir ou do femílias inteiras quo se eprusentavam como candidatos
liã. O movimento práticemente tornou-se O ו aa alió. 0 tral

lho apenas iniciádo, e 6 de se crer jue of nos melhores e

lores resultados.»

Estes scis meses de trabalho, serviram para o «studo

nhocimonto de tóda a problematica do aliat Hanoax. Agora traremos a

Kinus propostas concretas para o iradal futuro. O trabalho erta-

1 mancira organizado que os próprios sni com a ajuda da Hachshara

a orientação da Hanhagé artzit, poderão lovar a Feito com o maximo
ucesso. É preciso que o trabalho seja roalizado or poriodcs: deter

que os snifinm rospondam o que se espe delos sem atrazar o tra

a

a

2 .
hkbram Baumvol - Hanhaga ¿rtzite  


