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Hanagã Artzit
CP. vF60L
São Páulo

Prezados chaverim

De acordo com os informes do chaver Nuchem Fassafm durantea sua estadia ho snif a maskirut do snif, e conforme-
resolução da última reunião da maskirut, foi ratificada a constituíçao provisória da Hanagá Artzit.
MASKIRUT: Todos os planos estabelecidos em comum com o chaver
Núchem, amraxa não se acham ainda em funcionamento devido ao
tempo escasso que os chaverim possuem, € principalmente pelo
acumulo de trabalho dos chaverim encarregados de executa-lo.
Na maskirut houve uma modificação, entrando o chaver BenjaminRoisman,” Como maskir hachinuch,
GORDONIA: Realizou-se na quinta-feirs dia 6, vma reunião

-

em:
conjunto: das duas maskiruiot, fazendo parte da: Vaadá centrali
zadora os chaverim David Fainguelernt e Marjan Gúenauer Bariz
ach pelo Dror e Adolfo Scheinfeld e mais um chaver a indicar.Realizar-se-á no dia 7 a primeira reunião da vaadá que: deverá
estabelecer os planos comuns de trabalho.
Quanto a veidê artzit, viu-se a impossibilidade de realizar-—se a Messibã do Ichud, nos dias 14 ou 20; ficou decidido que
as hanagot estudassem a possibilidade de realização da veidá
de uma forma interna e a messibá do ichud após as machanot.
Quanto a data da veidá, esta é a única viavel, Pedimos infor-
me da reuniao das duas hanagot sobre o trabalho futuro.

ול

MACHANOT KAITZ: E preciso estabelecer de uma forma definitivaos 106818 66 realizagao das machanot centrais. A de bonim, devido as condições da shiehvá no Rio, deverá se realizar em SiPaulo, ea de. ovdim magshimim no Rio. Esperamos: que se estudeimediatamente o problema, Quanto as diretrizes gerais da ma--chané; esperamos informem, o mais breve possivel,
JºGARIN HACHSHARÁ: Esperamos orientação para o garin e a data8

Sem mais, esperando um trabalho. futura bastante produtivo, saudamo-lhes e
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Hanagá Artzi+
Co P. 1601
Se PAULO

Prezados chaverim,

y Em vibtude da premência de uma reunião planificadoradas
atitidades do movimento, pedimos com urgencia a convocação de uma reunião
ampla da Hanagá Artzit,que deverá ser marcada entre terça e quarta feira
proxima fubura,cuja ordem do dia propomos que seja a seguinte:

1)5º garin

2 Madrichim

3)Planificação das atividades futuras do movimento
a jmachanot

b)shlichuiot
4)Relações externas

a)Poalei Sion
b)Gordonia
c)Federação Juvenil=Brit Irguinim
d)Moetzet Hanoar

Pedimos que tomem em consideração o nosso pedido e respon-=

dam urgentemente, Sem mais, saudamo-lhes

Aleh Veagshem,

pela maskirut

“Daviê “Fainguelefnt-maskir
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“Prezados chave im,

À dra Conforme as resoluções da ultima reunião da Hanagá
* Artzit, temos a lhes informar o seguinte:

é: 5º GARIN - Poi formado o pré-garin, constituido dosseguintes chave im:

>” > Luiz Lerner, Aron Kilinksy,Jorge Shekely, Elias Ritvo, Irma Sender, Tereza

: Sender,Mas,Ana Ritvo,Fernando Grosman,
- Na próxima quinta feira,dia 23,realizar-se-á sua primeira reunião,Opré-

“+ garin só entrará em atividades normais a partir de:1 de novembro, devido

== y “a problemas de planificação interna do snif e do shituf.Está em fase
final os estudos referntes a profissionalizacáo e orientacáo édeolofica
Esperamos ainda orientação da Hanagá Arta t apesar de já termos iniciado
o trabalho. q

VEIDA ARTZIT= A data proposta pela hanagá artzit ou seja 25,26 de dezembr

encerra varios incovenientes que foram discutidos em nossa última reunim.
Tomando em consideracao me: 2

ajtodos os trabalhos de preparação das machanot .e do neshef Haichud
(20 de dezembro)serão realizados pelos mesmos trakaikasx chaverims

b)em vesperas de machanot & impossivel deixar os snifim por 4 dias
para a veidá

c)jos fatos ocorridos na última peguishã do Poalei Sion,nos demonstraram

é que enguanto nao houver a unificaçao oficial,nunca se saberá em que
pé estao asnossas relações.

dJa organização do 5º garin(oficialmente)s6 será feita por época da veid
€25 de dezembro)criará uma série. de problemas para as integrates do
mesmo e ainda impedirá a entrada dos chaverim do Gordonia para 0
mesmo; E

e)sair. para machanot conjuntas dois dias após o Ichud,criará problemas,
propóe a maskirut do snif Rio,a realizagao da veidá,nos próximos dias
7,8,9 de novembro. ¿8

MACHANOT - A pressentadas as propostas da hanagá artzit,quanto a realizas

çãodasmachanot centrais: de bonin e ovdim,foivista a necessidade de |

um estudo mais detalhado daquele feito por ocasião da reunião da hanagá,|

quanto a problemas economicos e educativos delas decorrentes, 0

  

  

  

  

   

  

   

   

      

    
    

O pedidode informações da machlaká de chinuch, será respondido den

tro de alguns dias,pela chaverá Mar jam Genauer, 0

qApoh Veagshem 20
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