
ATA DA REUNIAD DA HANAGÁ

Realizada nos dias 20-21-22-23-21/9/1955

Presentes:- Buby, Edith, Sazan, Wajner, Cheinfeld, Chico, Yoshe, Kutner, Elka.

Foi aprovada a seguinte Ordem do Dia:=

1 - Ata anterâpr

2 - Correspondencia

3 - Relatórios:-

A) Chodesh AliÉ5

B) Sniffim

6) KHED

D) Hanagá

k - Debates

5 - Chalutziut:-

A) Aliã do Garin
5 encaminhamento *

ס)886608808
0ו mas aliot e problemas ligados

B) Alia de pais e adultos

C) Casos pendentes KHED

D) Sheilonim e entradas em Hachshar&

E) Viagens Chalutziut:-

b) ordem dos. sniffim e datas
y data

e) Formas

P) Diversos:-
9 exames de Ivrit

psiquiatricos

7 - Machlakê de Chiruch V' Itomt:-
 

8 - Revista Vanguarda Juvenils-
2 Relato N$ 8
b) Plano N2 9

9 - Guisbarut Artzit:-
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Planos e providencias
Diversos

5 Situação Geral

10 - Tarefas de chaverim do Garin em Eretz,
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“Ms Aliat Hanoar:

a) Relatório
b) Trabalho Futuro

12 - Relaçãoes Externas:
8 361896210 ₪
b) Relatório Peguisha” Sul Americana

33 - Shlichut

1), - Diversos:
casos pessoais
arquivos
Resoluções Kinus
Volta grupo Machon
Legalização
Forças Socialistas
Kranot
Contacko KibutzP

o
s
s
o
r
o
g
p

 

1) Ata anterior: foi aprovada a ata anterior.

2) Correspondência: foi apéovada a correspondência recebida e enviada 856 esta data,

3) Chodesh Alifs Norte: Em Salvador foi reslizado 0 סמ 6
6" ב com bastante êxito, tendo comparecido

100 pessoas, Houve uma representação na escola local. A parte finsnceira não deu
grande resultado, sendo dificultado por problemas técnicos. E

Em Recife, a shlichut atingiu e geral
o snif em todos os setores, Houve as seguintea atividades: oneg shabat, chá oferecido
pela Wizo, atividade esportiva, juri simulado, festa na escola local, Iom Aliã. Estas
atividades todas foram bem sucedidas, etingiram o snif e o ishuv que compareceu em sua
grande maiorias y

São Paulo Abépocanão foi mito propícia,
mas apesar disto a shlichut cons

seguiu aproximar-se dos trabakhos em geral. Conseguiu=se levantar bastante o ánimo do
snif, Forem realizadas representações em escobas judaicas, conferencias para grupos
de jovens, o Iom Aliã no KHEDm que obteve um grande sucesso e contou com um grande nhs
mero de participantes. Fimmnce mte o Iom AliÊ atingiu o previsto,

Rio de Janeiro a shlichut atingiu ple:na
namente o que dela se

querias houve um contacto estreito com o snif. Realizaram:se afora o intensot trabalho
interno, atividades com as escolas, grupos de jovens, um Iom AliÃ em Niteroi e outrono Rio, ambos muito bons, Financeiremente o resultado não foi o desejado,

Belo Horizontes sé hoube trabalho inter-
no que foi regularmentebem sucedido, Realizou-se tambêm uma conferência da qual participou boa. parte do Ishuy

Porto Alegre: a salichut encontrou o snif
bem preparado para recobo-la, o Iom Aliá foi muito bom, as atividades internas também boas cortando com a partici

pação muito grande dos chaverim do snif, que em geral de dedicaram com muito timo. 7

Curitiba o'trabalho externo alcancou muito
bem o ishuvA foi boms

shichavot menores e uma mesa redonda, de discussãove uma, messibá para mg da cidades E
:iesב com maspilim,maghshimim e jove

de pro /


