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1)- Correspondência

2)- Chinuch

3)- Sehlichut chalutziana
4)- Shituf
5)- Iom Yun

6)- Diversos

1) Correspondéncia: foram lidas as cartas das seguintes

instâncias; Hanagá, sôbre Guisbarut Artzil, shlichut cha-
lutziana, Xeket, e outros assuntos de carater geral, Co-

mo o momento era oportuno levantou-se algumas recomendae—

ções que deverão ser encaminhadas a Hanagá quanto a futu-

publicaçoes do Leket e que se seguem: em se tratando

ket de um boletim informativo, cumpre a hanagá Artzi,

procurar uma forma de mudar o atual cargter dêsse boletim

tornando-o de uma maneira mais ampla informativo-ideológi-

co. Levantou-se a possibilidade de vir-se a publicar dois

boletins que viessem preencher tanto numa como noutra par-

isto é, ideológico e informativo. Para melhores deta-
plicações, ficou-se de enviar uma

Chinuchs resolveu-se que para

xima reunião do Vaad Hamadrichim os maskirim deverão apre-

sentar uma lista dos m chim que compareceram bem como

apstiveram de faze-lo, no último chag Habiku -—

no Macabi. 3)Schlichut chalutziana: apresen-

um relatório das atividades dos'cheverim da schli-

0e constatou-se que dentpp do snif, não existe um es-

a mesma, De maneira viu-se a necessi-

o problema dentro das kvutzot, demons -—

trando qu stes chaverim estão em véspera de aliá, e fa —

zer com que as kvutzot e assim todo o movimento, sintam o

valor dessa alia, bem como o eeu conteudo que ela mea re -

presenta, Dentro das atividades dessa schlichut, far-se-á

realizar na próxima sexta feira um oneg-shabatá com a pre-

senca de todos ps chavérim do movimento . Dentro dos diver-

sos anafim de trabalho que foram levandt-ados, um chaver do

movimento também fará parte. Schituf(4), marcou-se uma reu-

niño para a próxima 4e feira, 5) Iom Yun: Aproveitando a -

presença do chaver Kitron entre nós, far-se-á realizar no

do corrente um Iom Yun, onde serão feitas algumas -

des de carater ideológico, devendo participar sômen-

te o grupo de chaverim mais velhos do movimento - maz& pre-

parados - e as seguintes kvutzots Nin Dorot, Achdut e K.B.K.

6)- Diversos+ o grupo de dance deverá partir para o Rio de

Janeiro no domingo à noite, As k, de maapilim se reunirão no

fim desta semana, o mesmo zustendo com as kvutzot de tzofim

e solelim, 


