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HANHAGÁ .\א71217-תיצראהגהנה

CAIXA POSTAL, 1601

SAO PAULO - BRASIL

NI A DA HANHAGÁ ARTZIT, REALIZADA
o. A MOATZÃ. EM S. PAULO NO DIA 11 de MARCO de 1905.

Presentes os chaverim:- Joao, Sazan, Markin, Cheinfeld,
Edith, Erwin, Buby, da Hanhagá Artzit; Jimico, Dadinho, Nu-
nho e Leao, adidos; Ioche e Kutner, convidados; e Fernando
Grossman, convidado para o ponto 4 b) da ordem do dia»

ORDEMDODIA-( Aprovada ).

1) Ata anterior,
= Correspondencia,
3 Relatorios»
4). Chalutziut.

A). Chevrat Noar- calendario Moscas
B) Diversos.

) data entrada Kibutz grupo Margo»
aprovaçao: sheilon, categorias na
Hachshará e Aliá do Fernando.
Briut.
exames de ivrit ( 19/3 ).
geral.

Machlaká Chinuch Veitonut.

36801100884
revisao, aprovaçao da redaçao
contabilidade Kibutz Hach, e Recife,
distribuiçao da revista.
divisao tempo HA. e Proselitismo.
datas finais chegadas shlichim,
reuniao com Comite Central P.S.H.h
o
G
o
c
o

Z
A
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Guizbarut Artzit

orgamento e movimentacao
keren leshlichim.

Designaçoes
Comissao de chalutziut (7)
Comissao de chalutziut (3)
Guizbarut Artzit,
Vaad Leman Hachsharot,
Comissao da Revistas
Relaçoes Externas em S.Paulo

( continua Y,
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9)

10)

11)

122

13)

Shlichut.

a) Porto Alegre.
8 Netzigut.
c) Belo Horizonte.

Revista Ve Juvenil- planejamento gerals

Kranot.
a) KeKelie

b) Shekele

Diversos
Secretaria.

a) Arquivos.
b) Jaime Katz

) Familia Juven
) Dapim Latnuá
Estudo de Ivrite.

) propaganda Moatzá e Atas Moatzá .
Legalização

) Proxima reuniao.P
Q
H
o
p
o
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Eventual
a) Beit Hamachanot e Beit Hamadrich.
b) Quota machané Snif S.Paulo.

 

Ata da Reuniao anterior.-( Aprovada ).
Correspondencia.-( Aprovada
Relatoriose- Nada houve 2 tratare
CHALUTZIUT  - A) - Chevrat Noar.-Calendario. Deverá ser fixado
em definitivo na pfóxima reuniao da Hanhagã. Até 14 o trabalho do
Mosca deverá se concentrar em S.Paulo e arredores, e, de acordo
com a data da reuniao, no Rio de Janeiro.
Deverá ser visto o trabalho que o Mosca poderá desenvolver dentro
do Movimento, sem qualquer prejuizo de seu trabalho de Chevrat
Noar

B) - Diversos.- a) O grupo de Marco, à
dos chaverim cuja entrada foi adiada וב GaEroE
sar na Hachsherá no dia 25 de Março. Os casos especificos de a -
diantamento ou atraso na enirada deverao ser vistos pela Maskirut
Peilá, e pela comissao de Chalutziut de 3 ( tres ),
Até 19 de Março a Hanhagá deverá receber confirmagao dos Snifim
sobre o ingresso dos chaverim.
O snif SePaio e a Hamhagá deverao justificar ao Kibutz o atraso
do ingresso da chaverá Frida. Os chaverim Danilo Kanin e Ellen
es se nao ingressarem nesse grupo, terao seu sheilon reti
rado. ey

1 E b) Aprovaçao.Sheilon do
Kutner, ficou para a próxima reuniao a-fim de ser antes ו
pela Maskirut do Snif S.Paulo,
Categorias na Hachshará ( passagem )- ficou adiado para a próxima
reuniao afim de ser visto com a presença do chaver 6 Etrog
2118 do Fernando.- O chaver Fernando pede sua Aliá para a primei
ra quinzena de Abril ( entre os dias 10 e 15 ), Trata-se de umchaver do 5- Garin, cuja Aliá foi retardada por motivos de saudeque já foi estabelécida por Assefá do 5- Garin, /
Sua Aliá foi aprovada, de acôrdo com o Capitulo 10- artigo 49 -
paragrafo Unico e Capitulo 11 -artigo 52 -dos Estatutos do Kibutz
Hachshhrá Ein Dorote

( ntinua )co nua .



( continua).

Devendo o exame de Ivrit ser realizado em 19 de Margo. A banca exa-
minadora estabelecerá um nivel minimo satisfatorio para o chaver Fer-
nando

; :c) BriuteFoi resolvido criar uma co
missao que deverá fazer um amplo estudo sobre o assunto. A comissao
foi constituida dos seguintes chaverim.:- Joao ( responsavel), Sazan,
Erwin, chaverim da Maskirut do Kibutz Hachshará, da Vaadá de Briut do
KeHoioDe e Chaitchik. A data da reuniao deverá ser marcada para o mais
ubreve possivel. a

d) Exames de ivrite-( para os que
ainda nao fizeram )- Serao realizados no dia 19 de Março, no Kibutz
Hachshará, sendo a Banca Composta dos chaverim: Joao e E roge

e)- Gerale-Deverá ser apresentado à
próxima reuniao da Hanhagá Artzit uma ampla exposiçao sobre os proble-
mas de chalutziut. O chaver Erwin foi encarregado de preparar a apre-
sentaçaos

S- MA KA DE 1 c«-Estao sendo postas em 63800080 as re-soluçoes tomadas pela Peguishá de Chinuch e pela4
a) Programas.-Datas em que deverao

estar prontos os programas.:-
Tzofim - Fim de Marco».
Solelim- 10 de Abril,
Bonim- primeira quinzena de Junho.
Maapilim- no Kinus.
Vagshimim- no Kinus.

Os programas serao acompanhados de Bibliografia e Me-
todologias

b) Está sendo elaborado o fichariopara sistematizaçao educativas,
c) Hadrachá,- Programa de pré-chu-guim, bibliografia educativa para madrichim e seminario permanentedeverao estar prontos até o fim de Março.
d) Seminario de Historia Judaica.-deverá ficar pronto o esquema até o dia 15 de Margos Deverá ser in-cluido um glossario de Ivrit no próximo Lamadrich»
e) Atividades.- Deverá ser preparadoum esquema para as festividades de Liberdade.
f) Publicaçoes.- Leket Tediot- deve-rá ficar pronto no dia primeiro de cada mês, À centralizaçao ficaráa cargo da Machlaká. - Lamadrich?-Solelim- Deverá ser rrodecom 0 Chico: Bonim ( SeP+ )-Comego de Junhoz Festas Judaicas$g P.h.)Maio; geral- sairá breve.Areckn : 2 fréximo fnachy; dever” pea 4/6020 An 4Deverá ser trazido um esquema para a Hanhaga para aprovaçaos Macanal: £) Material- Deverá ser enviado paratodos os snifim o Material recebido de Eretz e das instancias.$ h) Trabalho- O chaver Buby trabalhana Machlaká no periodo da manha. O chaver Cheinfeld, uma manha e meiapor semana, )
1) Aprovaçao das public .-es Machlaká. Para o Aracici0aaoMach mais a comissao de elaboração. . /
3) Elaboração docóRE serxfesser feita pelos chaverim: Markin, Buby, Leao e Jimicoe

6) RE MOATZÁ  — a) Deverao ser elaboradas novamentepelos chaverim Sazan e Joao, e revistas pelos chaverim Cheinfeld eErwin, mais Sazan e Joaos
b) Contabilidade Kibutz Hachsharáe Recife.

( continua ). 
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Ainda nao foram recebidas, devendo sê-lo até a próxima reuniao da
Hanhagá. Neste sentido deverao ser enviadas cartas energicas..

c) Distribuiçao da Revista.-Os Snifim
que nao prestaram contas dos numeros recebidos, nao receberao no-
vos número. Serao enviadas cartas aos snifim avisando destas
A secretaria da Hanhagá enviará a Revista para todas as instan-
cias, escolas, etce.. em cada um dos Estados, ficando os Snifim
isentos de tal tarefas

d) Divisao de tempo Hanhagá Artzit e pro
selitismos

SePaulo- Joao Drucker,- Somente Hanhagé.
Sazan - Hanhagá- 6 periodos da Manha, podendo, se ne..

cessario tambem usar 1 tarde e 1 noite., sendo os demais periodos
para proselitismo»

Cheinfelde- igual ao Sazans
Nunho- somente proselitismo.

0789989791 880786%56מ5%6מ) . a
lo deJanêivo.- Dadinho- HA. 4 periodos sendo que destes4 poriadoa: ה usar no máximo 2 oPA mass 322 6

Judith e Chico, se dedicam somente 40 prose-
litismoEdith - trabalho internos

achãe- Conforme resoluçao da Moatzá os chaverim Cheinfeld e
Sazan em SePaulo, Judith e Chico no Rio ( alem dos shlichim inter-nos ) podem, se necessario, dedicar-se à Hadrachã. ,

Em SePaulo: os chaverim podem usar para a Haarachã o
Domingo, mais P&periodos quaisquer, somando um total de 5 periodoss

No Rio de Janeiro: caso somente um dos dois shlichimtrabalhar em Hadrachá, ele poderá usar 1/3 de seu tempo, ou seja
7 periodos. Caso os 2 chaverim forem Madrichim, poderao usar cada
um:-:4 periodos quaisquer da semana, ou o Domingo mais 2 periodos
quaisquere
Obs. SePaulo e Rio deverao comunicar até o dia 18 sobre as necessi-dades de Hadrachá dos chaverim Shlichim.
Os shlichim nao poderao ser Merakzei Hachug.
Jimicoe-Porito Alegre.- O mx dimico poderá lecionar axé na Escolade Porto Alegre unicamente no periodo dasManhas. Sobre aulas comas Pioneiras o Jimico deverá enviar o plano de sua semana padrao,que a Maskirut Peila resolverá,

à / e) Datas chegadas dos :-8Emמ110מ10.-אצעצ- em virtude de dêversos problemas Pessoais, teve a Hanhagá deratificar algumas pequenas diferenças nas datas de inicio de trasbalho dos shlichim, como segue:- Jimico- 2/3 em PeAlegre.-Chein-feld, 14/3 em SePaulo.-Chico, 16/3 no Rioe- Edith, 12/3 no Rioe-eS ua ae ו Juca, 15/3 no Rios- Kutner e Cecilia,ia 3 1 ao :do 8 81/35 durde avíaS emcasó סתסל cReBUREoPESSPSomdhegan-
ritiba- O chaver Jimico deverá telegratar sobre o estado de saudedo chaver Nhuch e a data possivel de gua chegada a Curitiba, se naoexceder dois a tres dias do previsto ( 15/3) -a chaverá Miriam de-verá ter a sua chegada retardada afim de coincidir com a chegada doNhuch, em caso contrario a Maskirut Peilá resolverá.Recam vistas as passagens de trabalhos de chaverim que saem em Shli-

+( Reuniao Comite Central P 8se realizarno Rio com carater consultivo,1eponedeles, e intormando-os da nossa posiçao, sobre o problema UnificadaFederacao, etc. . «Participarao da Pegúishá, Pepresentando a Hanha á ;Artzit, os chaverim: Dadinho, Edith e Ozers E
( coniñua ). 
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7) GUIZBARULARIZIL.- a) Orçamento e Movimentaçaoe-Ficou
para a proxima reuniao da Hanhagá, por nao ter sido possivel pre-
parar. , qbo.

b) Keren Leshlichim.- A Moatzá fixou
a data de 10/4 devendo ser feito um estudo completo sobre o assun-
to, quando da chegada dos orgamentos dos shitufim dos snifime \

c) Jimico e Miriam.-Sendo necessario
assegurar aos referidos chaverim as ajudas familiares em suas res-
pectivas casas, foi aprovada a verba de  4.000,00- para o ₪00
e 50% dos gastos da casa da Miriam( cujo total será esbabelecido
pelo Shituí do Rio ) à serem pagos pela Guizbarut Artzit, sendo

que, a rubrica e as formas de Ñsaida serao vistas na proxima reuniao,
As entradas do Jimico na Escola de P.Alegre deverao reverter para
a Guizbarut Artzite

8) DESIGNACOES.- a) Comissao de chalutziut (7).-Joao,
Sazan e Cheinfeld, tres chaverim do Kibutz e Chaitchike

b) Comissao de tres( 3 )- Sazan( Res
ponsavel ), Joao e Cheinfelde

c) Guizbarut Artzite-Joao( Merakez )
Cheinfeld e Dadinhos

6( Vaad Leman Hachsharot.-Joao( res-
ponsavel interno ), Erwin ( representante nas reunioes ) e Sazan,
( encarregado de todo o preparo com o K.H.Ein Dorote

d) Comissao de eptótiraçao de artigos
da Revista.- Edith, Dadinho, Juca e Chicos

f) Relaçoes externas SePaulo.- encar-
regado Joao, quando possivel Cheinfeld e Sazan participaraos

9) SHLICHUT.-As discussoes passaram para a proxima reuniao da Hanha-
ga devendo a Maskirut Peilá investigar sobre as possibilidades.

10) Adiadoו para a próxima reuniao. O preparo do
número 7, estã em fase adiantadas

11) KRANOT.- a) KeKele- Arvozes- à ser visto pelo
Dadinho no Rios

. b) SHEKEL.- Os snifim deverao verifi-
car o que existe à este respeito nos respectivos Estados.

12) DIVERSOS. - a) Arquivos.- Os arquivos metidas
da Hanhagá sa deverao ser postos à disposição dos novos cha-
verim daHanhagã. dmvsomiscamarangogisndos הס 0

מוכ 60000 0600
AIMAR01

0

00PAS
0 b) Jaime Katze- O Zinho deverá ver a

sua situaçao em Belo Horizonte, e estudar a sua eventual transfe-
rencia para o Snit SePaulo, Deverá escrever sobre o resultado des-
tas conversacoes.

; c) Familia Juven.- O joao fica encar-
regado de terminar todos os assuntos que ainda restam. Deverá ser
visto junto com o Etroge
A Hanhagá toma à sí o encargo de resolver o problema da bagagem
nos marcos do 6- Garine ) x

d) Dapim Latnuá.- Bror-Chail pediopinioes 8 80806160. 2606 0 el Buby, responder. par
e) Estudo de Ivrit.- O chaver Erwiconsiderando ser o unico chaver da Hanhagáa, à fazer ג em "03/10 que nao tem conhecimentos suficientes 6 ivrite considerandoque o seu periodo de Hachshará será curto, pede a concessao de horarios especiais de Ivrit, em seus horarios de militancia. 4

Foram concedidas duas horas diarias.
( continua ).

 



( continuaçao ).

f) Propaganda Moatzá.- Nada foi feito
ainda neste sentido, devendo o chaver Dadinho providenciar imedia-
tamente a propaganda no Rio de Janeiro; o chaver Sazan, no Novo Mo
mentoe- SePaulo; e o chaver Buby, na Revista Brasil-Israel.

Atas da Moatz&.- deverao ser elabora-
das pelo chaver Cheinfeld, até o dia 25 de Abril.

g) Legalizagao- deverá ser dada grande
importância à esse broblema, pela grande complicaçao que pode nos
causar. Os snifim deverao receber e dar informaçoes mais detalhadas
sobre o assuntos O trabalho deve ser centralizado pelo chaver Joaos

h) Próxima reuniao.-Deverá ser entre os
dias 20 e 26 de Março, devendo o chaver Joao avisar aos demais chave
rim até o dia 14/3,

i) Secretaria.- Trabalham os dias intei
ros na Secretaria os chaverim.:- Zeltzer e Faní, trabalhando o cha-
ver Moises, o dia inteiro ma Machlaká.
Sobre a situaçao do chaver Noé, deverá ser resolvido pela Maskirut
Peilá junto com o Snif S.Palo.

e“ EVENTUAL. -
Os pontos 8) vb) Nao foram tratados na reuniaoe

Nada constando mais na ordem do dia, encerrou-se a reuniao.

 

ADENDO

Em reuniao realizada no dia 10 de Março de 1955, com a
presença dos chaverim,:- Kutner, Markin, Edith, José Leao, Fer-
nando, Joao, Nunho, Mosca, Erwin e Sazans; tratou-se o problema
da shlichut em Belo Horizonte, ficando resolvido que o chaver
Zinho, embarcará para BeHorizonte na Sexta-feira, dia 11, 8permanecendo até o dia 11 de Abril del955.

 


