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TO PLENÁRIO LUTEI

Sagan, Edith, Chnitohik, Faduon,Lily, Rosa, 2icios,
Fucinski, Mo + Paulina, Salomão, Suzana, Mario,
Duda, 5landina, Boris, Hezman.

Bolatório

comstitu¡gaogarinime SuifBio
,a leitura da ata da agsefã do chovrá

b) chavorim prosentes à reuniño de cheyrã: David, Bernardo, Salomão,
Leo, dulíia, Evas Nevton, ADA, Binedinas Mary.

ausentes: Lovy(machor.); Raquol Pishman.
\

Formou-se um Vaad do enrim, sundo oleito masiiy o chavor
Loo Harif e tarbut a chavorá lnz + Nosta mesm rounino propos=ga
tabbom o estudo do Arachim, discussões a torno des tevas de hi-
tinshvut o Eibuta, tondo sido foita também uma discussão sobre al
¿unas questoesz relerentos a noshak.

j O garin propose como cum vanguarda os chavorias Raquel
Fishman(biltictnnati) £vn Xikolor, Julia o Bornardo. ixistem
ainda ns possibilidados deintegração no garin dos chaverim Vnr=
cos e Alma, ora afastados do mélmos

O smáf P. Alogro roleta a não existência do uma geração
correspondente aquela do 8º garin nos suifim S.Prulo o Rio do Ja-
neiro, mas sêm do duas kvutsot de manpilia nais jovens, que in.
tograrima no futuso 9º carín, e que ainda nem mesmoParticipam
de trabalho dirágencial de pou snif, Relata-s6 tarbém a possibi-
lidade de trabalho com bilti-=tngatá para o 32 parán,

Relatório 5.Pulo
im presontos Á assefá de chevrá: Kucinski, Moshé, Abrño

Cria struk, Cocilia עטוו RogivasAmeoci .

ausentes: Leo, Zeltzer(machon) .
No grupo de chavorim ausentos há açuéles 007108808 8

assiotirom a assofã de chevra o ngueles que não o foram, por
estarem demasiado afastados da tuua e do grupo do garin. Do
princiro grupo são os so uvintes chaverim
Rebecalchavorá nova ua )» Loño(problema de estudos, que o
chavorioseja continuar), Unz (o ghug de mmapilám pode que o
yor ax passo n intograr a kyuteá de Marpilám Hinchal 02), Cosl=
lia Pintehovski o Sara Gnmburski que apreseatem problemas de
ambientação. Do 2º grupo, chaverim1 לל

Jchud anoar achalutzi 
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, 79ץ 0008100 08 8880168 de Chavrg 41800 510-066 ד 01688 rosferentes a yido Libutgianas propondo-so amos o Tandtonomento do prumDa Como garin que discutiria 898 cuestóes técnicas e putras reféras
tes mo mesmo & sets integrantes, 8.0 funelanamento de un pegundo gru =Po que tória uma vida de kvyutsa ¿om eichot idelofos itens, e vida cul»
turaly abrsigando a gerin e 8006189 chaverim susénics à ₪08028 6
chevra q proselitos, Provos-so %פתלשמותו7ממ6< Rucineki come mankir
0001118 3, comp tarbut e Nair como puishervot, Setudsuesa também 8
vossiblidade do funcionamento de uma kuna6% dogarin squé 8subatituiria o Shituf na plsnificajaoeconomica (mes noo de trabalho)
S que rosolveria problemas relstivos a vida do esrin, méshek, hache
eshara, ete; nus Ficando nada resolvido, vor saquanto, O garin, nommbak vanguarda os chgverim Abrao, Vaurício, Sara Lezeroveir! e 06-8 Struk, ¡A chsvera Cegília Pinski porosantou um rodido de ira-0: om 5מג8 49 menos até drosto, cura conhealvério maior 6“rozimo do mesmo, 0 que nte spora voo havia: sido possível, o que10% secito nelo gartn,

061860710 Snif Curitiba :=
To sa uritiba ha so sheollon aseinado de chuverá Eya,

entretanto 0 vedido de um gruvo de chaverins Kotl Bercuersoa, Ruth
Guedanken, QGuíta Winter )68%8 8: 619008 18 8 militância do 80120 68
Pedro de passar 20 dius po mes de jerciroy na hachrhsra, cara 0 8-
rhecorem e mesias a vida, ca chevrá, eto, 0 snif 01+ +58- 60018que emborafoto ocorra durante 0001069 06 inschanot-lavais, estesChaverimngo cas impregoindívele no trabalho do entr,

Relatórió do 3nitf recifer=
2 O problena qué se observa no snif Recife é que não bá ums

Gefiniçãao dos chaverim mispilim pora Som 0 snif e sus militancia, oque difloulta 6 trabalho de hacbeharé. Rxtete o ngue da chavóra
Yins( gue embora tenta sê definido melo movimento € mito jovem, e

כסמ0 ₪80 6218%6 em Reolfe grupo de $l geriñ, núo se pode saber seo moema faz parte do gruro), e dos ehaverin rernando o lhurício,

Relatório do soif E, Horizonte s=
Ha apense O nomede um chaver bilti-imuati , Iuancd

Abramoviobs, parao 7% garin, A

Relatório Kibutz Hacheharár=_ IE 0
: 061מ%00-86 a situação michki da hachshará; a netessidado.

Ge uma genecializacóso pura ds anafim vefet, lul e sbelhas, Árrecen
se tombem ur plano de iaxitypxzerertaranrameas ebirurim (ampliacas
de chadar hatarbut, venezlaenas novas 0%6,( 88916 6009 86 relatou
? estudo em quê ce onresaotam ou anatlm atrei pri; sole, miepoh ete,

Jchud Franoar Hachalutzi 
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Verificou-se que a situação do muchsaa É bastante deficiente, vor8a0 gurprirén dg chaverim 098 58 118658 06 meshek hachshsra, A si>
ata tarbutit da hachshers e bon é conto atunimento com 20 chas

.

Foram aseinados tanhém sbitlonim dos seguintes chavertms
EugO Paulina, Moshe Berger - 7% garin
Bissdinas Shulioho » 6% garin: e do chever Fornatdo Grelber, para 8
chativa do 7% gorin, :

,
Entradas e datas alfa É

Esta pronesta para8 do 7º sgarin - 17 de dino de 1957

116 ג15-5ה 30 06 0

9Chofesh ¿ah 2 - La 15 de Junho:

4=%st+1(146+=זץ=ו,<וז<זו<[%=1!<גצ=417ו

Provostes de entradas hacheheté

novembre = ya Kikoler (89 garin)
dezembro = Rosinha Plterman (79 a«nrán

Hesneté Grunemala jácurto)
Eelson (79 gsrin) (o chever pede adismente de

gua entrada pars fevereiro) -

.
>

dezembro a março = TODOSne »enirado 600 chaver Jon o de 2 ₪ רקש
chaverim da Hanhagá Artzit (após o Kinus), vronde-co à entrada ¿os
chaverim Tuby e “aime de 766116 (janetro 5 167676170(, 18886 *8%8ל6
%tchevekt (dezembro a março) e do chaver Waldamsr Futner, 80518 6à

sa
etalgut 5 posb1billter, mas no maximo om mergo de 1957,

Exiéte ainda as probebilidades de entra » dps chaveria lense Avrg-
moviteh, “enuy Eremer e Sheva mufa,

Levantou-se n probsbilidade de uma antecipação da entrada 00 8 gue
rin para £z 10 de fevereiro, o quo possibilitaria uma poscezem de »
meshgk normal e evitaria os atroôplos esracterírticos 68 60088 06
eslia, Devido ps problemas levantados polos entfim Rio é S Paulo,
que se chavorim de Vabguarda, so menos em porte, seriam necossários
pára 99 trabalhos de machenot e por outro lado, por problemas prós
pribs doe dhaverim, o problema sera melvor estudado nela Comissão
de Chalutziut e maskirut do 59 gurin, Propoo=0e tembén quo q entrg-
da do 2% grupo ocorra em agosto, :

Jchud Hanoar ahii

me
o, 
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Chaverim cojas date de entrada havia 5100 marcada para agosto 1956
2104 51128, Ecrmaña Buzena, Crulinho, "landina, Hugo, Paub
lina, Tornando, "osa, 3Salómao, Wbishe Bérmuor, »= será 501808 818 6trada para dezembro 1957, 2 ser ratificado pelo Kinus,

Não se estabvlece desta pára 006108 dul:5 havia sido marcas
da vara março 1957: 1414, “etxinbo, Sara Czergeníb, blumá, O Kinusconfirmará ou sstubeleserá novos 00%.

quer pelos cornctorfaticas próvrias do corto (hitlasbvat ou hash
lemã) o porlevor ntrás de Ei ums série de usrihim pero um pova más
181, 0676 מ58111007-86 interusmente o ¿runo para pus entrada em =
hacksharsh a para enf-enter sua nova vida, סט 6600 quir velasnes9 cessióndos proprias dg húchebarab, de continuação 6 900110108 000
de seus ansfim, crinção de um keron, eto, deve haver uma nrescupawW¿uo grande de ¿srin no que diz respeito 8 vrofissionslização, tar.but € ivrit, o que ño futuro permitirá tembem um menor tempo de

Bs Concentração em meshek vatik, um melhor nível de produtividade nar
cedá chaver, rosgsibilitando-o Cápter melhor os *rotlemas e condicoes
do país, alem da melhor cristalização de sun própria chevrá,

Sho 98 toguintes remos que extiem uma esvccificacao nara 9018/
6 a necessidade inmediata em quantidado de chaverim;

Bseburot: E 3 :

alimontacao - 010%6%108 > 2
: 16

11 , 1 Bio
3 necessario mais Guas bsclmrot

pare março S
enfermogen (curso de 6 morse) - uma bnehurá.
apicultura É > 2 bacburot (od uma bacturá

é um battur para marco)
horta (mails flóricultura). -< 2 taohurat
corte e costura ” una bachura

Esheur tm
auricultura 2 me Sa 6 pochurim (osmectalto

2% zagao a divorsos ramos urrívolss)
récomenda=»s também » curso de Tratores e Máquinas 207106188, com
duração de 38

em mcricultura inclui-se a osvecinitzação em horta & comesie,

Jchud bond oa Hachalutzi 
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3 baçhur im
Aprquitura 1 bachur
860. 86 00876718 que Já cursgaram a E,T,
Negarut 1 chaver bem 68000180
76%8 1 chaver =fio
Fabagut 2 chaverim
Fláricultura possível um bachur

Obs, todas bschurst devem saber cozinhar

18010800088

abrao (marcineiro) Especialização em horta
Neotl1 Fefet

e Cecília mehveret (abelhas)
Sara 1
Julta ni

3 Bernardo borts
Raquel Borta mí lvl
Eva

"+7"AAqA4DSe

Eucinski - mecanica = nahacut
8 - Raftóu
Reco lul

Leo veterinária » Jul
0961118 ל, enfermas em
Hariy dietética e Corte e costura
8 enfermagem
Newton É :
Blendina -fhoricultura
Dudu | - góndlaria 6 nahacut
Salomas - horta
Eva - lul

4 especiglização em artzei vri b Reren'e possível tumbém na
Hachehara - & oheverim

OoEDTUACutTasCy ש"שי ₪
Documentos »chayerim ¿gverso Provaror um més entes de entrar

0 em hacsbaras todos os documentos exicidos, assim
como deve ter seus 6398068 e tratementos medicos complêtos, De
verao preençher obrigatoriamente de Formularios médie ספ e 1
nado nela médico,
b - deve hare fimo kuná de 7 próprio para etividades da

chud anoar achalutzi 



JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולחהרעונהדוחיא

HANHAGÁ 381217 - תיצראהגהנה

Caixa Postal N. 1,601

6 SÃO PAULO

E x
FeshokAlighe- deve ser feito de acordo com o que se senira
que seja 2 nossa vido em Kretz; sua ns camada ete,: deven=
do=se seguir tanto as nresericõos dá lista de meshek aliah
com bom senso, Deverá haver un chaver responsável que orien
as Pioneira na compra de roupas para que ee poses equili-.
brar o meshek neste sentido,

Chavor in ה 6089898008 dcvem levar móveis; 6076-8286 ros

curar um móvel atandarts (no que dtz regneito à madeira, cus
ete, ) adaptável a vida e condições do kibuta,

Peguisha do 8º corins- durante se stividades centrole,data

é ser retificada.

Eletçaso da vezkirut sté a vecuishás- Dudu e Kucinekt

>

Sem msig"com um cholutelano Alel, nos desre-

x /

À > LACIAAA 6

sernarão גס1מ 1
a

Jchud *Hanoar KFachalutei 


