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2) Releçõos externas
b) Correspondencia Hachon
e) Beit Knnadrchi e Belt Hanechanot.
é) Aventuel contaco Eretz,
e
+
t)

12) Diversos,

ecos perdera eaaaa aa,

\ op, -Retificactos- no Ponto 8 d) em vês de "eorissão de prevo-
Anataao deve seri" missão do aprovação de erticos pern הסוג
ta ", Incluir no ponto de Chírush V'Itonutet- ” foi aprovado
pa a lance nas respluções da Peruísha deShinuch que

oa .
Ate anterior ( aprovada ),

Z 8 - ( a provada) «

Aa68 Revista passará « ser feita pele redação de rega no
Rio de יה devendo os enifim enviarem sua correspondência comu is
paro a Hanagã, em S.Paulo»

1 .-הסעמה apresentados relatórios eorpletos sóbre trabalhos de
prose smo que 65%80 sendo reslísados no Rio de Janeiro e em SsPaulos
O relatório de S.Paulo foi apresentado pelo Furho, e do não de Ja-
neire pelo chaver Dedinha, ua ausencia da ו Sentrelizadore
no Rios
Constatou-se que o trabalho destes dols mifiv fol bastante satisfatório,
e que se está trabalhando dentro das diretrizes traczdas pela E. Arteitp
--- SePoulo- O trabalho Pol iniciado indo ruito bem, Tem-se dado neis a-
tenção a chaverir que munca verer no movimento; o trebalho -%
estã no seu ritzo norzzl, estão sendo seguidas4 da anar pes

a disposição,no cue diz respeito no balho dos shiieht=, 0 enif po
Hagshinim que eeo os proselitadores afio de mudlliar e vais tar-
de continuar o trabelhos
--- Rio de Janciros-( | )- O trabelho está sondo feito normalmente
tendo sido adotado o 00000 de concentração de forças em um determinado
bairro escotando-o por completo e deixando depois ws ehever de

para contínusro trabslhos Estáo sando em fazer un folheto que 8
esig facilmente os proselitos; da que a bora Juverdl, ná
fase-10+ O trabalho con O gripo de ARI e sendo Herbie!
sido »uite prejudicial ao proselitizmo, sn falta de dinheiro ego
shitu? de snif, ogue obrira os chaverk: a una e virações
poirep O Bnif estã retirando de sus Caixa B., us cota especial para pro
se. BUG.

C .chaver Erwin Arra se recoronde ₪08 snífim O aumento
rêxivo dos grupos êe proselitiszos
Os enitiz devem aucen 08 6 de gelitismo, com chaverin de Snif.
Os shiiehix deve: intervir junto fs vesidrualoet dos mifin, no sentido de
que seja ampliado trebalho deproselitimo, Fate deve ser feito em todos
os enifig do movivento, e não souente no iio de Jeneiro e em S,Paulo,
h corigeño dos T(sete) ceverk אוירא+לאש propontao sentido de
empliar o trabalho de prosslitisma, Dever£o ser emitidos 50%
os relatorios stantes do andanente do trabalho dos mifju, sendo que
eu SsPoulo Ser orel, e nos densis mifin, dever-so-h procurer as
fornas para não prejudique o tre .
A roy por6 g nos sal יב a no pus pa:

doença a 18 partiu na » £ data
cxina ea púrtida doveré cer 51/5, devendo 5Peti decidir só
bre os futuros passos, no vaso 6 acontecer, /-

Qacjocóose.
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a

b)= Pol feito us 09060 dos problemasלג)0₪/.-2(€
perspectivas do 6º e 7º carín,8

B) COMISSÃO DE SETaçeR) ,-השטת4וג-86 sônente uva ver, |
ficando os chaveriy do Kibutz de preparar p s de melhoramentos, ati
fidades extraordinarias o Carlin, plenos de profissionslização, de-

uejo preperar um esquens cerol de que o Ca
no csspo tnus
procurar tua formo de levarso conhecimento dos chaverim do

depap ל as ativicdadesdo garin.

Aocta não 3 Ha, au a ven ms parte dela,
o E deverá ver nas1 de Eretz pr cue o dinheiro יי
tante do te , seja revertido en beneficio da nossa Hachsha
problema de tado conconitantezente, cor Ben Shalom € com
Oo Vasd Leman ל E

e) AE peunáfoEixowso uza Pou-
náão em os próximos días 3 e e”de ser feitas atos de

8 & 9 divulgadas no movimento ou diretamente ou pelas Hachsha:

C) contssfo DE TRÉS.-a) -Forom .0110191-
aaaUU dos chave + Jacob שדיל"

o árPortoHee 5 regrafora, gontra o aveClareOpilberes 25: A 1 aPggpaedeE
Pis a resolver, e rovavelmen o ora eFA, 4 pod: trar agora. ve

da, devora entrar voltado dinlo de britpor assuntos fa-
ע4118208), e en gozo de licenca que pare isto lhe fora enteriornente eon

cedida, lo díadía 30 de Verco entran os chaverint-Yaffa, Wajner e Repuel
older, devendo o seu atrezo a motivos diversos,

ser pedidos sos snifir, informações detalhados sôbre a retirada
608 9011001

b) nódicos.- deverão
vados pela contssão de 3( tres Je q

e -101 8 o shei-
lon do,ehaver Kutnery na categoria de Nomepag daב

ו Raquel ColdbP, na categoría 1 Mis

de do Enif SeFaulo, Tol AS aaedo oreל
t de que o gorin pode ter uma caixa apa

D) VÁRIOS, -
“ A secretaría da la lut sera greaniznd ד
6tóenicos, srquivos de sheilonins,a“e Epe de anafin do

hutz, e escolas profissionais do Brasil.
b) שרל >Foram

aprovadas as+e deו Nistartot pera Vosuadot, 88 6 t Clerico
Zarpol e Rosa Yampol Fol a Fovada a passarem da
chavera EstererBOriLaNy, de Orachat א E ל ,

O Fernando rge)
tira seu podido dealiá, decidindo Montar 8. "médico no Bra-
1 ser enviada התו senti permanen-
ciado ehaver na Hagh Ro TEN e

d) atVilaHa- 0 E deverá
desiágar da¿sota en suaia. Coqu O novo responsável à

pelo Ee+B hno caso deste não acei ot devera
2 ל onstituidar- Susan3% PM M
Chu1tehnix, KuEu y TOOL5 Candliky Úrusco.. יי

formular propostasma a próxima aaEsVelHa

'É oxánes de Ivrit = 19/3 forem concelados, Foi. ל
-
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( continuação ).

E 8 “h) O chaver Btror no degorrer dgreunião 160
van wa e Geo pontos de modo que fol desneces o repetí-los
en forma blocada, Referiu-se & alguns assuntos especiais, consideran-
do-se 0190 satisteito co: neportunidade de desenvolver o seu traba;
lho no movimento. lla apreciação de seu trabalho, os chayorim da Ennaçé
Artait foran uneninos en considerar altamente satisfetório o trabalho
realizado pelo Etrogs é ,4 2( א?תתפקפ 22%91% confiando w:a série de ta-
refas que deverão ser realizadas en ה6%5 910 Etror. Uns lista de
assuntos devera ser entregue ao Ktrog, devendo ser organizada por
2000 3 Cheinfeld, 2 É Eser enviada ums curte a Vendut Entruá, Dror-Chotil, Nenasá Elton q
Ben Shaloms fazendo uu historico arálitico do trabalho de Etros no Brasil,

ALON]O Lannôrich de Solelime deverá ser feita
em Se em vez Porto Alegre, O Laraúrich sobre festas de Libere
dade-seré Feito en forma da suplenente de skchot cos procremss defini
tivos, O Lamagrich de Xalo- devará vegsar sopre 12 de ínio, O HobonNacionle sera folio em SePaulo, em vor ge Porto ilerre, eu viste ds
ter surgido novas propostas em S.Paulo sóbre as forvas de sua renliza-
Boca0s

Ú Pinat Hnichud»la inprensa Israblíta, devorf ssr novamente7
do sendoresponsgval, o chaver Cheinteld, no rio da HMechiskã, À

יי devera פעג 2
98 escrever a ianaçgã Fiioná peúíndo cmo enviem o prorrama de-

finitivo que eles elaborarams ei
Progrenes de Maepilir- agshininseDoverão ser feitos palos chaverim,”
Edits Chico,Ozer, Tai DA גט badinhos loches Funhos 0080, ,
Veyicin, loscas Chaitenix, Suteninsky, sendo que o se e 2 Juca
de pois de 15/5 & Kutohinsky, de do de אגא .4Responsáveis, En SePaulo  - Qnbys

200 de Jenciros Edith,
EsEeDo- Aעת Vachlakádeverá estudar plenos e aprgsentar propostas para o chodeshHa404 8 862 organizado pela ahi de 2 2

Prograna de Tzofin= não podera ficar pronto atô 31/3, sónente en 15/h
por faltarem multas cofsas.

Ur nfרוגקסמ11%-ם70-ץדסכסטלגמוOVenguarda
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que seja 80 תספמס 000 normel + especial, devendo sair antes do dsrino des festividades de Abrilekados 2Inicio de trabalho-21:/3, entrego de ד entrera de anúnciosentrade na tiporimíia 5/h pronta» 254,

nº 8. Carater normal» inicio trera ayti ו ₪
anúncios 265, entrada .- 1/6 da: $08:23/5, entrega de

ne Y Catater gspegial- deverá ricar pronta até 20 de ¿rósto fazendo-AAapena א :
tra 12

- 8)Ad A ds TirnealEPvão É das ng Se

À

siturção nos snifio nãoÉpo bos, principalmente cx Porto Megre e Curitiba, O snif Rio es.ta comu um cr, pp e SyPaulo financelranente estavel agora, está p uma revisão defendo 4. ₪21 0gar nova es O orçamento da Lena, Arts!t dobrou ha los enma so foi aprovado no Lirus, Estenos, em geral, novizentando
105

>

a tos lugares.
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e

Ouizbarut im 2608 וא ampla exposicão é estudo | êbreão ב %, 00esto estudo se יקי Booà 26 de Abril, que

$

o periodo Sirencelro fectunl domovinento

¿2

que os orgarentos nos odos de Y sin e Noateot dãoHargon e erros, Na eventunlidade de próxiuereo de Hanacá ser rea-¿AreRg NRts que o estudo

sê

seja Feito paro 8 reu-
ה b) Orçamento gerci Hensçêss No orcamento
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epreserntado na Vontgá houve um erro nes ontradas, de 8 15,000,00d
7do qe cue vão feram computados, no teksiv,de sochimt, este

sê retirado, nes em resjiêndo fet usado ¿A no pertodo de caidas
apretado; pela Mostzá. Poriszo ole existo e devyar ser langado na stas

א Laprevisto e atividedes contrafs, Devo-ss consultar à Most
e)nd0 ו aprovado

Kontzê fel de $ 10,000 00- (por ₪68/ 0 8 na entrado do

ordenado do Tárico en Porto Alerre o montante não saberos, Os orça-
mentos já yrgema 910 ₪1? ו sivelsen 0,7פ]0 fezem

0% שמ 8 er, propondo-se en qe & Guirberut Artalt
antorizacdopapara mexer am $ 20,000,00- estudando as formilas co-

no cobrir or epoli te esta saida e apresentando as formas concro-
tamente na próxics, rent e עפ
Deve-go comunicaràent

y 1 0 ponto seja dado
r encerrado em seu pê q A em.y 0006606 80 8ת110ףטאת%18 06 ,.-.

354500,00- 608 09%8 600718 8cis brtrit, e 0 snif resigne de seu
| do total de 8%0

nan Seis Dsylos+-0 snif aprerez-ד
do em vista 8 nOאלtou segutnteee dee ra Ca

Ya sede que estío para slusar.:

Bridas.- Aiugueli»......“10,000,00=
Machlakoba se... Le 000106-

Verutençãossuce oie”
je OO0 4 DO-

101708 60 102006 1000,00-
Nengalidades, 2000900”
Aluguel Jansgds 2e000,90-
068181780 04 44+ 1000400-

¿Juguel Shituf, 1,.000,00-
Lomasro rio>

comemosדחה
“eretas.

A sons foi. aprovads pela lanar Arteit, Ogve-acconazltar 3 ו

se pudará para a sóde que o snif S¿Pa  Protendealuzary o en via
ta os grandes convententos que há parao Snif, dosde quelhe reja sonee-
6106 %060 0 andor decina, ) תו ,

(4 “Tudo Lo tisfatoría-
29%o” sendo que teremos que parar em יל pelao 88
E y e 460

EladioIACHULA=Ume Eror conpostadie cheverim daMarkirut PellÉ e s
avary deverá propor ate

60591

hj 5 ¡2 CuadtenteChana» O chaver Chaltghik deverêו
teu,60%660%80?12828סUS, querdo690\קח8foicom

trabalho para os préxdo os pericgos, À sus entrada nm Hecosharê deverá
se dur 18 dePesmb Y Shavgrá Chana dever? iniciar geu trabalho na
Ischahe no té E pe הת reunião, quando então se dotorminse

auesa24 Agosto : a

5) 4 4. a) מ

Rio de PESTSEOA úe 25/3 4 “a

Hinos Cersísecceseesose de 3 Eל A
Hilo de TENCÍVMO ¿o 0...» de 8 1 1

Be PRULOs podres a esa .. de 0 E:207)

CUIRELDAS surda eparos do 2-2 A:ER/

ק,ה10ק0ע4%:.6.44.4.:.%++.. 06 23/h 8 16/5,

/3 e resolver epºgs consulta ao resto
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€ continuação ).

"| Dever comunicar ao Ishuv de cada Estado sóbre « vinde do Mosens
que deveri ser feito pelos snifin,
b ser divulgado nos snifiíu o nome dos chaverix encarregados de

מש de Y Dd ad sibilidad chaver visitef CONTA a evera estudar 8 8 ade que um

Por duas sesanss q interior NSe cutres dues o de S,Paulos 0 into»
rior do Rio frande do Sul visitado 0104

4 bo CheyratToi visto e desenvolvinento
de ua serie de osguntos lípedos E Chevrel Nery e que forem tratados no
Mo rusa reunido convocada pelo chevor FÍíner cor 02 > שייצא de
todos os &uyimentos, :igou cnearrerato de tudo O que se refere isto no
Rio, o chaver Dodirho, 2076060 o E "Of, Moser e Chaltehtkt, na -
dedo de sue estads no Rio, entraron on contesto do: o Tinar, 0 htros de-
verá ver eniretz, o problema do sholineh pers Ch % Voar, Pventusle
mente devora ser O leses ou "emiechol. 2611tae,
He ausencia do Nogoay de S,Parlly- dovprá, mtidarda cemtrelizacio geral do
ebriho o chaver Jomos. A Hanaré propde á “ostaó substitulcão do respon

sevel pela Chevrat locr em SsPawlos que era o Cheinfeld e passa a ser
o Bubi, devendo o Snif SeFaulo 0010082 us ghavernera trabalhar ao 0
do Subis

e) anítica-ALÊs de sous trabslhos normais de
Cherrot four, a seu prejuizo deste, deverá o chaver Mosca dentro do novL.
sento perticipar vw» alçuos trsbolhos dos enifts em que passar, principal
mente ho trabalho educativo, dando sichot, ertemot; e no ¡do ejudando
na 00166080 685

8) ו O chever losea 6007826 partiel-
par do trebslho de ampliaio do 69 Forin, nos Civersos enifíns

9-0058+

1 a; Pei8 externas, 050100 velatou y ecuversa tida con
600210 do 208161 Cion no Mie de ¿mnelro. 2020000 69868 cheverio, todos
principais trebelhos, coxo por exe-Chekel, Federação, ate,, sovente se-
Pro tratedos quanto Gu vints do shellach, eme deverá chegarem bril,
Leve-sementer ura 60278 ןסה1מ00 à renlizavão do Paguitha sobra₪ 6
Pederação, antes cegno dachepado de sheliech,
O Vesd inngor devera tenhã- ser morirentade sínda antes do shellach che-
gar, procurendo. se fazer A 918ת11108680| 14
O Dadinho deverá vanter o ralor contacto cos os aheveri= Dines e זלסופמ
O Ibrog duvrorá ver es “retz, quen 3 o sneliscl, pare o Partido, e se pos-
sivel, a Vaadat Antruá deverá entrar en Saia cor eles

b) inchorrCorresmondências-Deverã ser enviada uma carta 6-
xirindo correspondora 5 e relstorios des chaveria do Machon, afim de es-
formos so par de aroñ ntividades,

e) git anadrich.135.10Danachirok»- Deve-se pedir a opá
aio dos 02210 101 oRio, sobre Belth Famadrieh 6 Delth Tanachano
sondo que a base dostas onirdoós y Guiabarut rizit deve Tommlar uma PTA
posts טס 9554 5 “anacê deve tomar A at ma soordenaZo e,a daTanaçá o
de todo O próbisca, O agrunto devo voltar à proxico reunião da Eanas

4) Eventual contato Cretrs-Deverão rarestudados posal
dales e eventual contato pessnel 6000789010 da Henarã cor Frety em 81711-
a opertunicade futuro, O ssminto 497928 voltar nepróxica remilo,

e) BalançoEstalinlbe-a Qltica data perogaa entrega ê o día

1) ipeolucóneLoateñs-Devido so prerde 3060010 Se trabalhoתא21868,150828תפס 1165288 prontas, deve ficar pronto até 31/3
ser visto pelos cuayorá:: em 5. Zaulo 418 1/1, e ser Angpacnada ato ו

e? Prbrdsareutóns- Tino de Abril ou principio de lalo.
Sem 848 Cncerrou-so a reunia.
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