
  

  

  

México, D.F., a 2 de octubre de 2 

 : correspondaט1סת 4

nuestro cambio de dirección en el Correo,por lo que les suplicamos de 
la manera más atenta, que toda correspondencia dirigida a nuestro movi- 
miento tenga la siguiente anotación; Ijud Habonim ("Unión de Constructores"A.C, Apartado postal 18 
México, D.F, 

México 

Sin más por el momento nos despedimos de Ustedes con un cordial SHALOM 

IJUD HABONIM (VAADAT JUIZ), 

 2.10.72 יטיס וקיסכמ

 :ןינועמה לכל

 :איה השדחה ונתבותכ | תמדוקה ונתבותכ תא ונפלחה

Ijud Habonim( "Unión de Construcfores")A.6, Apartado Postal 11-518 
México D.F, 

México 

 תבותכה יפל ונרובע ראדה לכ תא חולשל הו בתכמ תלבק םוימ םישקבמ ונא

 .ל"נה

 שארמ הדותב

 הכרבבו

קיסבמ-םינובה דוחיא
 ו

   



  

RS, ICHUD HABONIM 
 םינובה דוהא 0

  HANHAGÁ ARTZITל 0 /
CAIXA POSTAL 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 

SÃO PAULO - BRASIL 

São Paulo, 17 de dezembro de 1972 

Aos madrichim de Bonim Novos - Machané de Sacra Família 

(de 25/12/72 8 1/1/73( 

TOCHNIT: "VALORES DO MOVIMENTO" 

Esta shichvá terá sua entrada oficial na shichvá de Bonim du- 

rante esta machané. Assim, a finalidadê do presente tochnit é dar 

aos chanichim, ainda crus no que diz respeito à tnué, a informação 

necessária para que tomem conhecimento do lugar onde se encontram, 

do tipo de movimento no qual participam e das suas finalidades. Na 

realidade, tôda esta questão de valôres e fins (metas), não está 

ainda totalmente cristalizada no que se refere ao movimento de hoje 

6 8168 terão participação decisiva nesta cristalização. Pobtanto, a 

finalidade última do tochnit 6 dar 808 chanichim um conhecimento mel- 

hor do"back-ground" da tnuá onde êles participam e começam a se tor- 

nar parte integrante,,para que possam determinar o futuro com maior 

consciências 

SICHA Nº 1: Histórico da tnuá e Hachshará 

Desenvolvimento da sichd: 

a) A coletividade judaica (no Brasil): sua juventude 

b) Pôrto Alegre, 1945 

c) O que nos trouxe ao movimento 

à) Criação do Kibutz Hachshará 

e) Educação de nosso movimento 

£f) O abandono dos estudos 

£) Bases ideológicas do nosso movimento 

BIBLIOGRAFIA: Ler o livro "KIBUTZ BROR-CHADL" nas seguintés páginas: 

ICHUD HABONIM     
 



   

  

à 49. Recomenda-se 8 181- 

 שי 5, 16 19, 28 ₪ 29 6 35

integral do livro. 

& 

  

b) Na machané, 
C) No Kibutz, Revolução: Contra os 

LAMADRICH אפ 

Caminhos: 0 ,+15מ 5 nachané, o Kibutgz, 
BIBLIOGRAFIA: DAP LAMADE 

     

  

Ber Borochoy Revolução: ênti-assimilação Caminhos: 4114 6 Kibutz 0 BIBLIOGRAFIA : a) Fuentes del Sionismo Socialista (parte relativa a 

Ber Borochov). b)TOCENTM: História Judia Contemporânea (O Gueto 

A Emancipação, 4 Ássimilação) 

a sichg: 
a) Dar um breve histórico q b) Abandono dos estudos C) Tipo de Hagshamg “arcaican (forma ge Garin) 

HOJE : a) Shnat e Machom 

à Hachsharg (vida na) 

   



   

  

  

          

    

     
   

   

  

ICHUD HABONIM 
EPs 

(NR 
 םינובה דוחא

NILZA Ta 
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SÃO PAULO - BRASIL WEZ 

EV 

Ref Eae afete 

ec) Hagshamá e profissionalizalção 

BIBLIOGRAFIA: a) DAF LAMADRICH Nº 5 

- Temário da VI Veidá Artzit 

- Temário do V Kinus Artzi 

- Abandono dos estudos: livro "KIBUTZ BROR-CHAIL" 

- A formação da Hachsharã: * " " " 

SICHA Nº 5: DEBATE: O Movimento, Ontem e Hoje 

BIBLIOGRAFIA: choveret ICHUD HABONIM-1958 a 1968 

Observaçães sôbre a Bibliografia- Estamos mandando aos madrichim uma 

parte da pibliografia, que nos foi possível encontrar com mais de uma 

cópia. Ox material faltante nêste material agora enviado, a Hanhagá 

possui apenas um exemplar que estará à disposição dos madrichim na 

reuniao do chug anterior ao início da machané, onde será discutido 

e complementado o tochnit. Os madrichim devem procurar também nos res- 

pectivos snifim o livro "KIBUTZ BROR-CEAIL", bem como 8 DAPEI LAMA- 

DRICH. Todo êste material aqui relaciogado já foi alguma vez envia- 

do aos Snifim 

Dese jando HATZLACHÁ na preparação das sichot, despedimo-nos 

com o tradicional 

AIE VE'HACSHEM He 
RES q 

Julio Warchavski aaa Peilá 

VABDA CHinuc ARTUUT 

  

ICHUD HABONIM 

 


