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mimeografados atra
alanços e contabilivez dos quais podera exercer um controle s

dades das machanot, >

Foram recebidos alémdo taksiv-nacional das Pioneiras, taksivim das

seguintes instuituições+

A Guisbarut Art it enviou livros-caixas
é

Porto Alegre - Wizzo e Magbit

Curitiba = Wizzo

ão Paulo- Wizzo e Unificada
lo de Janeiro - Wizzo, tendo-se pedido ainda a Unificada, KKL e

Chevra Kadisha.
RECIFE -Wizzo e Magbit,
Devesse tel grafara Belo Horizonte e Recife para que retirem o

dinheiro da Wizzo. =
No dia em que a presente reuniaose realiza, vence o pramo estabele

gido pelo Kinus para o pagamento de mais uma parte da quota dos snifim
a Hanagá), =e nenhum snif ainda pagou. Quanto as quotas anteriores. -
Quanto as quotas anteriores S.Paulo pagou sua atrazada e a anteriora-
Rio pagou a anterior, Belo HOrizonte pagou sômente crê 2.400,00, sen="..
do que Recife Curitiba, e Porto Alegre não pagaram nada,

A Hanahagá Artzit resolve que a divida de dezmil cruzeiros do snif
P.Alegre para com as,Pioneiras passe a jurisdição da Guisgarut ArtzitasE

oram aprovados balancog e orcamentoA
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h oe Su RJ, ePA deverão cobrar os anuncios até o infcio de ma-mesa de MAAP, MAAGSH,, mesmo se para isso for necessário que algunscnaverim cheguem atrazados às mesmas, O chaver Jimico fica encarrega-do do ver a possibilidade da impressao gratuita da revista, a partirdo nº 6, na gráfica Bloch no Rio de Janeiro.
9) REALIZAÇÃO DE VERÃO:- 2) ligchané de bonim :- o programa da macha-
EeE né central de bonim giwwa em torno do te

ma "OQ Trabalho" com um apêndice sôbre " 2 Profissão" Os madrichim da
machaneserao os seguintes:

S. PAULO RIO PORTOALEGRE RECIFE ELO HORIZONTEAבש-  
shula q

7 diriam
Isaias Hilda Beto (eE

Raquel Jaime chaver

bug -Shy
Hemeshek - Mar

da janeiros

- O programa

Chico
Edith
Buby

ente 1 Jimico
America do Su Sagan
Eretz Israel - עס
Conclusão geral ". Cheinfeld

me . , . . +Constituirao o chug da machane os seguintes madrichim :

Edith, Buby, de S.Paulo,
Chico de Porto Alegre
Ozer de Rio de Janeiro
Bucki de Curitiba

9 Jaime Averbuch de Recife
A. Cheinfeld, Jimico, Sazan, e Etrog da H.Artzaita

A Hanhalá será formada pof Dadinho, roshkamachané, Buby = 1618769 18-
chug, e um chaver da hachshara a ser proposto por ela e ratificado =pele MAskirut Peila, para Merakez Hameshek, Deverá ser enviado um es-guema dos programas aos snifim e אש Chaverim apresentey

temas por escrito para eventual aproveitamente pela machalaká de
י08
Chinuch Veitonut.

de E £) Jom Hatnuá Leman Hakkl -sua data de reali-zação sera dia 6/2, no encontro das machanot de bonim, maap. maasshim,O programa do mesmo ficará ao encargo da Hanhalá aa machané de bonim,uma vez que grande parte do programa será preparado pelos chaverim queparticiparao desta machane, Para propaganda e demais trabalhos a sererrealizados no Rio de Janeiro fica encarregado o chaver Joãos   
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E de d) Seminário do Dirigentes:- constara o
seguintes partes:

2 Ta
l.-Dialética - lógica - Wat rialismo, dialetico-dador E

E nao

,

1 3110 98הואל++88 6
ico - dador Jose Leao

Economia Politica = dador Ervin

Politica economica -Organização do trabalho -dador
João »  

Instrumentos de luta operária “Partidos sindicatos-
cooperativas, ete -organização, estrbtura, principios

»- Dadinho
O Partido, a tática e os métodos.-dador Markin.

a Hanhalá do Seminário formada pelo Rosh-Dadinho, Responsável pe-
Brograma —Nunbo e um chaver da hachshará como “erakez6 sm

ua próxima 100880, apos consultas com os sehlichim nos diversos snifim
A Hallaga Artzit elaborará a lista dos participantes».

e) Kinus Chinuchi,- A Hj Artzit resolveu propor a Moa-
realize o K.Chinuchi planificado pela ultimo Kinus. E is-

tes fazpes:-

Não acumulamos neste periodo de Agosto até agora, sufi-ciente experifncias educativas para poder estabelecer nesta epoca marcose diretrizes educativas para,o movimento. A situaçãoeducativa não s enormalkzou de todo, os programas deifinitvos não estão terminados e nemtotalmente aplicados, assim como não foram aplicadas as normas de traba-e. - ,lho estabelecidas pelo ultimo kinus, à partir dos seminários por chuguimiomeiéun, etc. etc, Além do que julgouse de conveniência que peraepoca darealizaçao do Kinus Chinuchi, estivessem já de volta os madrichim da Sochnut, que em muito poderão contribuir para o mesmo, Assim a HA resolve pro+ r
a 2 שי -por o adiamento do Kinus Chinuchi para o mesde Julho, na epoca do IV Ki-nus Artzi, Propoe também a realização de uma peguisha chinuchi de um diatodo, para tratgr de todos assuntos atinentes ao trabalho educativo durante o período até Julho, Esta peguisha reuniria os chaverim hachinuch dos”snifim, e estaria sob responsbbilidade do chaver Hachinuch da H.A., NunhoDoc/do.seBERNA que para a elaboração do mesmo fiquem designados os chaverim:Nunho e Edith,

£) Moatzá ficam encarregados do preparo da Moatzá Ar-a tzit os chavérim Ervin e João, Os chaverim Ervin e Nunho deverio epresen=tar proposte de temario para a próxima reuniao da Henhagá 20252102 O prosgrama de apresentação publica aque abrirá oficialmente a mesma, ficará aoencargo da Fanhala da 11402826 6 Maap.Maagshimim, polis serão os chavkerimdesta machane que a fara, Os problemas politicôs e de Propaganda ficam aoencargo do chaver Joso,

&) Calendário- revisão

-

fica em :alendari re 80 = fica em : proposta daretirada do Kinmus chinuchi, proposto o seguinte Cal paraas ati-vidades:-
23/1 a 6/2

-

Machand ógntrsl de bonim
6/2 É Iom Hatnua Leman Hakkl,

20/2

=

liachagé eentral de maaps-maagsh,
26/2 Seminário

4 Peguisha dhinuchi
28/2 - Abertura da li0atzá,
113 - 2/3 ALETA

, 
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: a) Reunião plenária da OSUB. O chaver Ervin prestou

2 es 3 =.latório da reunião da da OSUB de gual participa-
ו Ervin no ¿tempo integral
Fomos 0 único ו 0
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is Juventude Unifiiada Sionista :-tódas as
movimento, temarios, revista apel de cartas Éל , + ע , ole Juventude U ificada Sionista, para
lento sob este nome, automaticamente

2) lloisés Khan -devido ao náo apoio do movimento suacandidaturaה 3 deputaçaãao estadual em SePaulo, tomou o referido (que €
membro de destaque no Pesion Hitackdut) uma série de atútudes vingativas, proocurando sempre prejudicar 0 movimentos Devemos adve rtizlo, pessoalmente e avisar o snif S.Paulo do PSH, de gue y no caso de qualquer

2) pediremos a convocação de reuniao para discutir e tomar
ae Caso esta, por qualquer motivo, não se realize ou

esultados, tomaremos as medidas que julgamos tonveniente
os chaverim Ervin eReaו
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3 rs -2) Coluna pt não propaganda demachanot. O Pinat Ichud será A\eו próxima בארה se-ana, na Imprensa Israelita.
o. qe - A 1f) A proxima reunião da Hanbagá Artzit se reaem 2 de fevereiro, em S.Paulo»

A
ERVIN SEMMEL
Maskir Rachi

 


