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 ד

chegado um nonnto oxtrenm
ento הלקט 0 ה 31800245 do novimontorom ל 

₪ é 2onço desenvolver de ve processo cajos nintomo do uma om cut AIEA LEE 

no ocorreu dos fflti:00 anos ter estado prese
ntes aca ahavoriaçdapono-nos

 À una +98" 

los de asfliso do prososso o prinospalcente o seu fitino davenvolvinanto à as Os 

  pele shicivê nacionsl do bogrinו
quanto à cus posição em zeleção ao 

aovimento à orientação prôxima do movimentos , 

hos processos costentos do Iehuvessonotelmento formado pola inigração cum 

-popeia de adaptação B nova reclidado da Imortenyrospondou o movinento Às contradições 

de sua VÉsios cono movimento cuxopeupinicislvente por uma adaptação que lho possibili= 

tou o eproveitanento em dotorninada fpocaçãas condições que lho foram oferocidas 

(Lapa-l? ano de novimento resligador-Bror Chail)«Possfvelnento,ao ao-ntusren-oo as 

contradições detorsinadas pola grosconto dificuldndo para sua atuação( onrequecimento 

bra quase totgl da tensão revoldoicans= 

0% ) sum não proparação para enfrentar a nova 

progresciva crise que com & ainfâmica à cla 1 0 קט 5 0 culmina quando 08 

tutôiros se tomam gradualmentoçom detósuinada medida fuvozfivsLe(tensão politfoo=sdcial
y 

redcupação e volta da tercoixa guração no judsimno) e 9 movimento não lhos rospoido » 

embora quoirsmos que 8 cuiminância ds crise no momento em que estfgabro simultenca- 

ato es perspectivas dum recl encontro de ceminhosPare compreensão dosta orino consi= 

-iorursmos fatôres intemos é extornos,e trarenos somo ântenta agure o movinento ros = 

—pndB=lose 

Como caupas que devenos ter prosentes tomos 0 fundamental processo de 

censão rovolfioionfria,subnequento 0 estabelecimento do Estadosisss processo tem suco 

variadas manifentagões טה 1828016 mbvinento sionista no sus atucl orios que no mom 

«vimento brasileiro se vê acentuado polos procossos correntes no Tahuve  
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Ba monento chavos em que go dispõa o duo possíbilitasso uma compreensão eo domínio do f-tôres citados antoriormento 

movimento à partir pers una enfiiso 

acontecimentos posteriores 8 cla, 
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cm São Paulo,por una sôrio do fetôros am que evidontomante ennontran-so 

implfncitos todos os anteriores acrescádos por Sondições espeofricas da oquipo Boguem 

retydo chaverim componentes inquistudos intensifioadas pelo estado e que as coisas 

ohogovem ou estava vo oxprosuando nanifostou-so a oriae os seu penficulosCcmo reação 

tivenos uma tentativa portisana que deveria tor tomado formas enfrgicas de procura ANXSKI 

de solugõese 

0 
nesolvsu-se faser osta procura mediante ampliação do grupo original dis- 

-cuasões intensivas,tontativas do conprendor u realidado é « manoiza do nele atuarePor 

una nêxio de Latôres ,a efetivação desta procura ocorreria paralelamente à una cosmo 

-gão do atividadõ eduoativa ofetuada por bogrim em São Faulospor constatazem elos & 

imponsábilidado de atunzem de foma cono vinham fazendo, forma essa que lhos trasia) 

sonsação do esforgaram-so inftilmente devido 3 uma complexa situação no Sud. 

rostêriormente;ctentou-so no feto do que o Másico de problemática na 

roulidad: sor do ordem nacional. procure do compreensão idoológica satisfação do 

dívidas e à consequeito tomado de posição tendo que ser feita nacionalmente e tendo-se 

es conta a repercussão delatiria às cessação de seminários da shichvá bogueret destino- 

a no e SIR 

Os seninfirios fozem importantes para mas nossa real localização e 

tomada de posição tendo abrangido os seguintes temas fundementeis À conprrensão do no- 

-sonto em que vivemost- 

judsiso-A nova realidade Judaismo 

gionimaoei crise do sionismo-novas funções do movimento cionistas 

00100860 1620014. 
 1 ט5מ-עגמָט 86 40 ₪000 ,קנסמ]טממ%(סה 6 ע9עטק0051788.

 movimentos juvente o הסט1הוסמ5ס0 ,טעסמ11 0701050100

Ma base ds anfliso que foi trusida em sua grando velo 204 ,8821ע? 

Chico o Arclo om três mucosssivos scuingriosnos quais cada toma Toi analisado é  
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ROO ra ori) serçedr São Paulo, assim ares ecepnessermrarrer oeiras 

discutidos possibilitando uma infoic1 comprocnsão da provlemática e dando buso aos chom 

  xolação à idoiação grupoço determinação de futuras direסמ  vara una definição-טסעצמ

-trigos para à auicivê bogueret e pará o movimentos 

rosterLomentoçno fltino seninfriosque foi finalisado por uma aiscusoão 

sôbre o movinento juvenil,a atucl situação do movimento e no qual so deu a dofinição 

, dos chsvorim, oomprendou-seso entendimento da sealidedo nova e
m quo o movi = 

Poto atus e qual dove ser sum stuação o ao quo devo cutur proparado para roupondor, 

atuur tendo em vista a situação judfios especifico que ficou coracterisadaço ester 

separado para defrontur as graves porspoctives que evontucinento
 podorão aúviz da 

ovolugad polftico-social urusílciras 

à comprovação da neocesiândo do nem 2001 vida ideclógico dentro da sôvi 

«sontopnão estutfoa cu minifioadaçmas dinamicamente conprcende
ndo ₪ 200118460 0 4 - 

-bendo cong nela atuaro 

uuis fundamental $ a conotatagão do que para favor movinento,pora so fa- 

ser um novinento atINKANES ntuunto e vivo o que não se poros cn marusmopinóscia 6 

aissolugão; devo haver a disposição de cada chsvor de não af ostar 118880 85 8 

46020585 40 novinontosnas na sus disposição conerota do fagê-lo no trabalho d
ierio 

com as naturais consequencias da total cosrencia.Sôbro
 tal bio verificou-se uma séria 

definição pessoal possibilitando-do quegooacoriando com a enflico q apoiando muna tota 

atoposição do cosxência ss propõe à iniciar a construção do novinento do uma forme 18 

intonsa com a renfízmação e preparação do seus fins fundamentai se 

Passoueso a uma definição pessoal dos chaverin presuntes,constatendo-so 

que dentro Bles so dispuseram À tels Jairo Judith, IabempFlfviopirturopVelipoiiriam, 

sfntayio,3 608, Dorasrdo, Pedro, Judith CapolLom,Sdgs xp Vox orgiicuricios Idul pEnfoios 

Ficou claro durante a peolá de definição quo dentro as próximas disou- 

  mo tosa nccussÉxio una bem propareda 800208 06 000(800 0 xenlização trustá nãoשלמה

condão no entantopcsuds que influsncinaso a total disposição dás obavorincista definia 

gão £oi o promeixo passo para u consccução dos fins pare 68ה presentesse que sãos  
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ROL. 1. 
São Paulo, assess emen

tas 

ahichvê boguoret nacicnalepar áiecuasão do problo 

«mis rofoxentes à cada chavor em retação à necossidados do movimento Formação do usa 

iidexanga nacional do movimento constituida por chavorim desigasdos pela shichvê o rolo 

dão Reus quo Goro siariticos 4 Gommclianr no ascomailia
 9 sto dE 

110188000 086602 0 

pon bogrin tanto a responsabilidado total pela 

o: 

piunifficação do otuios 0 jivológios intonsos + 

cmo um mroos 8 plenáficando-se 3£ um aprofundomento dos temis oj 

próximo seminírio du shiebvê Dogueroty em encontros nacionais durante O próximo sem ve 

tro o num coninfrio e» julho 

Disposição d nositação do וגה 

adesança nacional rossondo À moonatdado oonprentido do assuma = 

existência o consequehto dizeção dom
e 

serem ditos tanto ândividucimento 

sresentotos no 9 

nos tries máoros anífim 000 

48-06 do concentração das fêmgas da > 
trebolho o estabili- 

proutividaco de 

empliução da shichvá Boguepot quo vizf em 

Infoio de um trubelho motôdico de 
aLccussão co juventu= 

atendâmento à noccasidnco do sumento da mesma o de confronto o 

18. gerle 

Dedicação cmeam intenso txubalho de bonimy umpliação € eristalisação de 

hi ohvê » 

supro-nencionad:s ella às planificação das 

atividudos ccntrsta pura Bsto verão, torcmos à frento ae proporação de mdrichim b
onímo 

monântrio de sprofundisução ão bogrim e planejamento de $rcbelho pora o próximo ano 

tenos como consoquênciom 10612 constituição de uma Hang artast composto por chaveria 

bogrim quo toxf e seu oncorgo 5 direçao do moviconto com 0 de sobliohime 

como continuação e complemento: 

ento uma reunião amjãa do hanagê do qual vol relat$ibotnoro om 

peru concretização do: divetrises 

são à poul6 de definição rosliacu-as 7 

quo se 8% 0 1.000  
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a baso dos oujutivos 08
 0 do mobilisação do choverim 0 qutras 

discussões conocrnantose 

à dooieão do nã 

intonçõos acima expostas do ₪09 este 

O casinos 5 principalnento 
formação 

expressamos 
nossos € 

em rociment 
rinalisando 4 

do que estas 
  € 30018008 ₪64יי

movimentos 

 


