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7) atividades Centroís,

8) Aliet lcaze e) Relato ( Sabará ).
db) Rertotimda Shlichut osca»shellech nitmach.

9) Nevistas

10) Relagdos externas- a) Noteígute Poruisá e shlichut.
מ Qu Sa Us 9 Federa DO.

e) Federatso Juvenil.

11) Diversos- a) nelato_relagdes e/ Hashoner Fetziar.
b) Comissão REINAVI
c) 26084

74-0000000

Ponto 1) Atom anteriom aprovada,
Ponto 2) Corregpondeficia - aprovada, |,
Ponto 3) nelatórioss Foi dado um relatório dos mifio, pelo chaver Chein,
feldy constatando-se uma fortificação nog diversos snifim do movimento,
principalmente pela excelentes distribuição do mapa de shlichut.
Po Alerre,- ptravessa uma fase de grande reorgenização com uma prande
cuantidade de forças de trabalho, e uma excelente perspectiva para o pe-
21000. 0 Cnif estã se cristalizando egorer lançou-se agóra ao
proselitisuo, estã adquirindo um grande prestigio externos. e tentando rg
solver seus problemas financeiros.
2 - Uma evolução regular, fortificando-se internamente, e 0071
zando todos ge seus setores de trabalho, Noturalnento sente-se 4 falta da
shlichá, pore: gesmo assim, o trabelho vem sendo 200112800 ,ססמ exito. O
snif lançar-so-ê ao proselitismo centrelizado pela chave Bertas tendo=
se feito un levantanentos no quel se constatou que existem na cidade mais
43 jovens com possibilidades de serem proselitadoss
peteros trabalhog foram reorcenizados, nos chuguin e nas shichavot,fol
fe a recomposícao de pazkirut, devendo o,snif lançar-se agora tambem,
do proselitismo. O problema grave do snif, e a felts de magahimim, e a
não reslização de reuniõesdos mesmos,
Pelo Ji -0 snif esta arresentando grandes dificuldades na sus reor-
genização eainde não entrou num ritmo normel de trabalho, lã sicuns pro-
blenas na sede, na qual funciona tembém.o Hashoner lnteairs
e Em todos estos enifim, foram realizados 3% seilder, com bastante sucessos,

% די(₪81%ב)- roi feita uma modificação totel no trabalho de
snif, lançandosso 8 quase totalidade dos ו mais velhos, no %5ע808-
lho de proselitisngs 0 snif fol dividido em tres blocos: Prosclitismo,Chão
nuch e Aduinictraçãos No 1º eztã à grande maioria dog chaverim, no 2º 68=
tzo alguns chaveriv 8 rave chuguin, e que manten as Kvutzot, sendo
dedicado especial atenção às duas kvuteot de reapilin; e o 3º com 2 ou 3
chaverim, somente.
0 trabalho, entretando não ntinciu ainda un ritmo normsl, havendo prendes
012

Sareulo ( Buby ) > A situação atusl está melhor que no semestre pessado
apesar de não ser demasiado boa, 0 enif esteve para alugar una atos cue”
era cuese certa, teridodepois fracsssado nos enterndirentoss
A ghichvá de bonin estã funcionando bem, sendo norus? o trebolho dos chu
guim de tzofim e soielin.0 grupo Ay 607028 começar a funcionar logo, de-

AR rotar e Introdução no snif des cneguei=shabat, cue estão sendo
ב 5

.0...

rosid2( Rio de Janeiro )-relatado pelo chaver Dedinhos O pros 6
nO e טס está intimamente ligado ao trabalho do sui? + 4 ה
orientação edotade, 0 trabalho do snif, apesar de tudo, não tem sido dos
melhores, mnos chaverim dedicados ao trabalhode prosólitisro, temeno
feito com consteência e persistencia, Funcionam tres rvutzot deproselitos
8 ) duas de :sapilin o ws de negshivin, nun total de 25 ehaverin, y
Hã perspectivas de sé formarem alguns grupos novos,

( continua Ja | 
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pelo chaver Nunhos O trabalho está indo norma pente,ד
apesar de não estar no ritro demasiado inténso, “riste ums Lyuts de nah»
pilim om Sto. André), un grupo ge ma rán no mesmo local, um grupo de nagshí
nim ém Se ”nuloy sendo que está se balhando no sentido de consoruir-=se
in r om So Caetano.
O,snif neo ten correspondido ao poro קר não tondo dado suficientenúmero de chaverim, e o ambiente necessário,

E .» jk Uonhagá, ostá se empenhando em alguras tarefos prin
cipaisytais como finanças, aupliação do 6º Carân, um levantenento de forsgcão é destino do 7º Garin, dé* aglirut Pe1lá tem funcionado normaluente. Hduve una modificação no tra-
balhos dos cheverim da Hanheçô, passando o Sagan a dedicar nais tempo sos
trobalhos de próselitiszo snif; O Cheirreld, mais terno so trabalho daHanhação O Sagan, trabolhaRá h períodos na lianhaçá, blocadanente, pelo ne-
nos dois deles; passando o chaver Cheínfeld, a trabalhar meis duas tardes.
Foi sprovados,
Para Curitiba, não foi possível conseguir nenhum shel4ach, sendo que paraa Fetzigut, deveremos dor resposta até o dis 15/5, 0 vapa de chlichut folrorpletado nos diversos pontos, conforme aprovac3o epistolar dos chaverin.

Yisipishineciorarer 3 madrichir do linchon, tendo os Gerais lh pergonecido em"o EPetes por falto de pássagens, devendo repressar atê o fim do mes de Vaio,intes do Kinus, deverá ser feita ume reunião corpleta com todo o grupo doHachone Foi dado wwrelatório completo aos chavorio que cheparam agóros desituação do movimento, devendo o nesmo ser repetido sos Ll chavertn reston=tos, Us cheverim deverão trabelhar em seus snifíme
fol dado yn relato pelo chaver Markin, constatando o ándezento do viaהצד

no de renodelação do 0900808268, e a excelente espirito às chevrê,

tes li soue so im debate sóbre os relstórios apresentados, constatando-so que:os diversos snifim, deverão sunentar ex nulto da intensidade dos seus tro-balhos; considerando, o grande nimerode sb de trebalho existentes, oenif S.raulo dever לייא uma atenção completamente diferente as prosell-tismo; no Onif não, deverão soy resolvidos todos os problenas internos queentravam o trabalhos na Honheráó dever=se.*á cuidar da passagem de tarefas;os madvichin pleniflesrão seu trabalho com os snifim respectivos, devendoester ligados so trabalho a partir do instante que choram,
a)

Ponto li) - A) Fol feito um Levantamento sóbre o problema do destino de7º Carin, 6 08 sua 000 . dl
b) foi aprovado o método de ampliação do 6º Gorin, conformeconsta nasCirculares enviadas sos snifim e shiichim, s aprovado vela VB Be1% ' 4

se) foi aprovada a entrada em Fachshorám do Gras Gruseoy sengodado poderes à mazkirut pellá para resolver cuanto 30 sheilor da chovoraquel_Cruscos Foi commicada

y

entrada en heckshavé ( copo vísita ) dechaverã Gilda ¿ingere ¿ Banhagé deverá dirigir wa carta A inificado sfinde que esta transmita apehloleot 1118, a entrada da Sra Crusco, em NochenaTr er coro de םטמ 8118 8 BroreChail, da תספחמ forma que a a145 de outrospala, efiu de ser proyidonciadaem Brote, a congtrueño de shilamitn,Todo o Levantamento sobre a al1á de vais, deverá estar pronto até o ¿te 2075.em sua forma preliminar, e até a reunião de Hanhsça, definitt te.q) foram confirmados as decisões go negkirut peila, suspender-do a entrada em hachaharã de cheverá Frida, até fimicño de nova data, ficado estebelsción a ontrada da ,Sheverã Clara Spilbere para 10 de Julho.é) Ivrit- devera ser enviada carta 5 Lachshará lembrando queos 098065 se realizam nos próxinos !ןל

B) 8) foi feito um relato פי reuniões 68 00090199808 )90%68(realizadas stôpiora, conforme atas já envindas eos gnifim e shlichim,b) Chaver Urvin fez un relato da sifuaceo atusl do וב ₪da venda de um zm trocho de terra de lachsharê, Og trômites pera y vendo
foram aprovados.

C) n) aprovado o pedido go snif Ssvaulo, pera ₪ 8114 ₪ chavor Koab) ol aprovada o 8112 do chover Xuténingky e de chaverdurepstse) fol dada manage 0% יי e shitufiu no sentido de cuia.continua ). : | 



derer de señdo dog chavorin, Fold felto un relato de si tuação atun? de
briut na hachshará, sendo que aquilo que foy completfado por entradas
de casas do choeverlr para trotagentos de saúdey, sera ânclutdo em um
dos itens de saídos da Nachshará.

Ponto 5)= nehlgkÉ de Chínuch V'Itonut- Oschaverim Varkin e Lego, por
possibilidade técnica Foram retirados da comissão dc preparação do Are
chim, ficando a nova distribuição da seguinte forna-: dinicos 1 tea; .
Duby» 2 temas, וי que o hº tema, dovorê sor visto nune próxica reunido
da Mngkirut Pellá, à base de propostas do chaver Duby.

Ponto 6)= Guíigbarut irtzit= a) Rolato e propostes-geral orçamentos foram
aprovados esquemas gerais apresentados peis Guizbarut irtzit, para revi-
são do orçamento. ( ver cartas minuciosas pofe=iiCi-15h,0 1550). 2

Kibutze deverá ester pronto atéמ)201תתסס

sápgco dia 7/5, incluindo planificação de briut, levantamento de meshe!:
bolanço gerel do gorín, desde sus entrada na hachshara,118,

Si €) Keren FaghlichinmoTaksive 0 chaver Varkin
propoe que o taksjv chaver de hahchshars ao Leren lashlichim seja «srs.
$ 1,000+00= nos ésos em que o Vasé Leman Esehsharot estiver descontando
No 5 100,00 do taksiv, resultantes de uma divida antigo, Acoita a propos
le

Ponto 7)-¿tividades Centrais.

 

Ponto 8) Al4at Noam» a) RelatoFoi feito un relato sobre o trabalho ros=
constatando-se a existencio de 11 chaverín certos, mais alcunslizado

מ vis. as 2
b> -Gerao feitos os tramites pare passaren do llosea

para: sheliach NMtracho
/

+

Ponto 0 tevistas à revista nº 7 8810 6 3£ fol. distribuida. Deverá se
enviar uma esrta a9s snifinm, comunicando queaté 20 de lalo doverá che-
ger ume: resposta sobre distribulcso, aceltecao e comentários da revista
nº Se6, e ate o fim de Maio, ds nº >

Ponto 10) Relações extgrna sen )Netaigut=Peguishê o shilehut- Ser pedide
o adiamento da Peguishá da proposta para Fetzigut para 0 209 semestre, em
Outubro ou em ultima hipotese, em “eostokO problema da shiíchut para
Netaigut, fita para sor resolvido pela MazikirutPollê, ctê 15/45>

E bo 0 SU, e Fedoraçõose0 assunto fica em suga
penso, devendo o Dadinho toruniegr nó Não que o movimento se reserva o dá
reito de tomar 0081680 88 .

2 c) Federação Juverii-Doverô ser visto no prós
xina reuniso da Hanhapá, devendo sé dedicar ate 15 atencão à este assunto.

Ponto 11)-Diversos. a) Relato releções Nashogor. Notzáte» O assunto fics
dado por encerrado, após às devidas expliciçõeos dadas pelas chaverin do לב
shower Notzair, : 2 2

b) Gonissão arquivos O trabalho está emendamento,
devendo terminernos próximos disse. Tra proposta final deverá ser feitas
no proxico reunido, 10 sd , 4 |0 prazo ge confecção das atas da Montrá fica a
até a próxima reunião às ו E a

Sem reis; encerrou-se a reunião,
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