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PLENÁRIA

DA HANHAGA ARTZIT esepaulo
2 de ferereiro de

Convocados:ERVIN
MARK IN
NUNHO

כ
JO

JaLEÃO

ETROG

Observação:
Chenfeld não foi convocado
por ser Rosh da Machané central de Bonime Deixaram
de comparecer, Markin e Ji
mico, ambos por motivos de
saúdes»

JIMICO

MOSCA
VoLF

"רש.

Convidados:

Edith

1 9 55

Yoshe (assistiu sôments parte)s

Ordem do dia aprovada

1l.- Aprovação da anterior

2.- 402078080 correspondências

3, Relatorios dos snifim

4,- Relatório do KHED (F)

5e- Chalutziut: A)= Chevrat Noat
5Vaãd Lemah Hachashará S
a e Betar
Estatutos».
C)+ Comissão de chalutziut:
a) «Entradas 8/1
b) sFrida Re
C)e- Julio Meiler
e) « Samuel e Cristina

£).- Exames ivrit (passado e 19/3)

6.- Machlaká de Chinuch Veitonu; a) programas definitivos

To= Guisbarut Artzit (C)
84= Atividades de e Machane de Bonim
b)

Machané de Maape Maagsh, a)

b)

Chaniehim

madrichim
programa

6) Iomg Leman a parte interna
É

a

à) Seminário:
e)

+(

b)

b) =programa
Kinus Chinuchi

Peguishá

chinuchit =a)
b)

E) Moatzá: 5 abertura
9)e- Rovista s=A)
B)
GC)

à)

parte externa

«participantes

b
0

ec)

2

responsávezis

participantes

programas

problemas externos

temário (F)
Relatfios nº 556
Relatorio Financeiro 5e6
Relatorio financetro geral

Distribuição nº 5=6

10)»-MACHOn:4A) Curso atual:

b)

data da volta

Recife

B) Grupo atual:a) relatorios (preparo politivo e viagem)
11).-SCHLICHUT MOSEA

12)+.-DIVERSOS: a)
b

8)

Moises Khan

Taksiv Osu -Wizzof
aração chaverim Moatzá
Próxima reunião HeArtzit

"5%

1.- aprovado a ata anterior

29-

00207860 correspondência

no livro de atass
Je- Snifim e relatórios: “se encontram transcritos

4.» Relatofio do KHED : foi prestado

5e- Chalutziut:

4) - 101 feita uma  ייeñons em traços gerais
ehevrat noar até a Moatzãs Nesta ocajsião
—

em
qu

se verá,o trabalho para adiante, Por ora decidiu-se: = Mosca, partir
para a Machanê do Lar das Crianças no Rio de Janeiro, devendo la se en
contrar

dia 5/28 Permanecerá no

seu critério

imo por 8 a 10 diase, dependendo de

ulongar a permanências(Neste paragrafo diseutjuse todos os

problemas políticos ligados a-estada do Mosca nesta machane ) e=

- Mosca fará um le-

vantamento completo do que já exibte e em aliat NoaresEste levantamente tem por fim por=se ao par nao s dos problemas técnicos, como dos
rrespondenads humanos senvolvidose Isto se fará a base de toda
timo ano, e por=se em contato direto com os responsaveis por-es=
cia do
te trabalho no semestre optado (Frida, Judith e Tzipora) e no atual sem

umestre (um sheliach da Hanhagá

Artzit em cada snif)s

Até 18 emére outras coisas se estudará; a feitura de uma publicação divul

gativa sobre a aliat noar para facilitar o trabalhos e na reuniao de 27/2
se estudara as conveniências de denominar Centro de Educação da Juventúde
ao local de estudo da Chevrat Noar em Bror Chail, Viuse inumeros outros
detalhess

B)- Vel»Hs -1)- Betar: A 4 ל לdos candidatos a hack
se
po deste movirent ja se encon

tra no Rio de Janeiros O movimento devera sempre estar informado dos pas
sos e situação deste grupos (confidencial)s
2
-2)> Estatutos: foram aprovados os novos e

po,

q

tatutos, Dever-se-2 ver o

denso paragrafos ainda nao em execuçao sejam imediatamnte partoDa
Vins

0( «COMISSÃO DE CHALUTZIUT: a) Entradas em 8/13

pal

///

as entradas nestá/data
= excessão da chaverá Frida Re bem como as de 28/12 deram-se
malmen
es

b) Frida Re:Foi aceito o

Sa

pedido dirigido por carta pelo snif SePaulo para que a chaverá ingresse
a partir de 20/2 Aceito devendo-se tentar uma anteeipação naquilo que

for possivel,

e) Julio Meiler

como Oreiach do 6º garin, O seu problema financeiro de er$ 4queNei
levantado como aumilio a familia sera visto em EinDorot após a 'sua entr
da, O  וfica desdobrada na parte que se refere a 280821886 8 וק
asas Deve
ir a machana central de Maap.Maagshs e apos entra em hathe
aras

à) Samuel e Cristin
vada a aliá pelo navio Paulo Toscanellis id ingressar em BrorChail
como chaverim de movimento, A Maskirut 7O NerEreUA

e) - Exames de Ivrit : foram realizados com muito sucessos os exames preliminares. Deciddu=se realizar em 19/53 exames tam-

tém preliminares para es chayerim ausentes em 22/1 e para os chaverim a entrarem até lã, A banca sera nomeada pela HsA, apos a Moatza.

6) CHINUCHVEITONU: - 8( PROBXAS definitivos:prestado relaT)sGUISBARUT ARTZIT «= a)

trios.

82102: tentinuamos ¿ramitando

recuperaçao de fundosa Entre outras coisas =

aguardar=se-á a volta de Shaltiel para convidaélo a machanés

b) Beit Hamachanot SePe- EE está sendo construido» Ja foram empatados

024 80.000,00 de fundos diversos»

e) Problema formal da Propriedade do Beit:

à) = passagem da propiedade em nome def chaverot

das Pioneiras e de chaverim do movimento que tem um tempo de permanência
mais longos Para efeitos factuais pertence ao momimento Nacional sob ju-

risdiçao do Snif SePaulo. Haverá

um caseiros

à) Beit EAmadrieh atual: os trâmites estão sendo

continuadose Deveremos receber dos fundos competentes a quantia de erg

40.000,00 pelo aluguel da fazenda El Dorado onde se realizam agora as ati

7168606 ₪ 5

e) Taksivim de machanot:A guisbatut Artzit deverá
É
E
ver com os snifima regula
fizacao de todos os taksivim recebidos de acórdo com os 268% 80(8
8

£) Balancetes:apresentados, explicados e aprovados

8) Rig:a guisbarut artzit estudará os pedidos mo

snif no que se refere a adiamento dequota e permanência cem os
lueros das
machanot locaiss
z

são

h)  וpor unanimidade a deci-

de manter problema do MeChaver e

de votação para a

1 e/ a praexe dos Últimos congressos
VERÃO: a

>

presente Moatzá d

q

44 >

b)-programas:

prestado relatório do preparos

)-Kinus Chinuchi: Informado a respostag dos snifim concordando com o
Deverse-á procedex
delegados a Moatzã

adiamentodo Kúnus, a excessão do snif PsAlegres -

uma weunião presidida pelo chaver João dia 6 com os
para estudo do problemas

£)- Peguishã Chinuenig) »

a) responsáveis:Nunho e Edith
db) participantes:maskirim de chuguim 6
à

chaverei hachinuch das

maskiruiots

6( programa:apresentado e aprovados
G .» MOATZÁ : a) abertura: prestado relatório sôbre o preparos Será dia

27 às 18,00 horas para 0 Ishuv no Red.

b) problemas extórnos: serão convidadas tôdas as instituides,
etc,» hara a solenidade fficial,
0( temários foi apresentado o esquema e aprovada as propose
tas da comissão encarregadas

9) REVISTA ,= A), BJ), C), prestado relatério e aprovados

D)) visto  לdetalhes para distribuição do nº 5 é
- 6 ,5ã que“tem- registrado falhas na distribuição dos
números anteriores,

10)

CHON :A) Curso Atual: a) data da volta: assim que terminarem o

seminario de Beit Berl os madrichim deste curso deverao
retornar ao =
Brasil sem um dia de atrazos

b) Recife: considerouse a propos

to dos mas
driechim em caminho de volta ficar um chaver em
shlicbut em Recife € Ée=
cebeuese a XExEgzka proposta com satisfagao
mas achou=se mais convenien

te a volta 1º ao snif de origem, E
E
i) Seminário V.He- a Hanhagá nada tem a pro=
POYa Que se discuta tudo que madri
chim e 0414 acharem convenientes

B) CBBPO ATUAL; a) prestou=se relatórioss

11) SCHLICHUT MOSCA:
5

a Eanhagá Artzit discutiu c/Mosca inúme
ros detalhes
e algumas goisas de carater geral
em relação a sua
ligação com o movimnonto, eice Inúmeras
coisas foram resolvidas sempre de
acordo com os traços e orientagao geral
enviada de Bror Chail com a qual
estamos de inteiro acórdo, Viuse que
Mosca 4 desenvolver apregias
vel trabalho  וetc, sem
nada atrapalhar o
trabalho de chevrat |
noars Farticipa
do Seminário para dirigentes e י
 ל וPassa a ser adie |
do 83 87331

12) DIVERSOS; a) MOISES HHAN ¿por
ora não se fará mais do que uma
adverse
:
tencia pessoal tendo em conta
principajmen=
te que poderia trazar embaragosa trabalho do Mosca, de vez
que recebeu
entre outros pedido de 8
por parte de Bror Chail, Em caso
porem de reincidência o caso
ser levado avante com quaisque
r consequêne
cias,

b) XATZ por avos de saude teve de
retornar a BH, A אצ
nhagã estã em contato, Ver
-so-4 tudo definitiva
mente em Marcá

e) - Taksiv Osu e Wizzo: confirmamos a resolução da Maskirut 7

_no que se refere a posigao perante os outros

movimentos na distribuição dos refejridos, Foram recebidos»

0eheverta 008%28: Os chaverim deverão prepa7
d) -propost
as»Artzit,shehlichut, etcs para O novo separa a pr
rar

mestre»

e) - Próxima reunido da Hanhagá:
outros assuntose

será após a machané de ei| משpara aprovação da redação úo temario e

Nada constando mais na ordem do dia encerrouse a reunião,

ERVIN SEMMEL
Maskir Rachi

