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Foram dados relatórios dos snifim
Idem do Kibutz Hachshará
"o" Hahagh Artzit

L, - Debates : foram feitos em redor dos relatfios,
5 - Chalutziuts- 9 Alia do Garin

: 4) O garin partirá dia 3 de Outubro pelo Bretagne, fazendo um tiul de 3
seguindodom o Negba e chegando em Eretz dia 30 de Outubro.

Estão sendo encaminhados todos o documentos,etc. Existem alguns problemas dificeis que
pouco a pouco estão sendo contornados, Estão cuidendo do encaminhamento jaão e Vittorie
Fica responsável para acompanhar o Garin em Santos - Chaitchik. 10 210 -

b) Casos de Aliá:- Chana e E Por problemas de sáude do pai do chaO

ver,

farão

& com o grupo do garin que parte agoras

Permanecerão no Rio até 10/11, quando em conjunto com a Hanagã detterminarão os proxi-

mos passos.

0 0075  הנפ81 Yampolski ( Henrique, Clari-

886, Blima, Dna Regina, Raquel.) A Hnagá aceitou o adiamento da alia levando em conta
ia opinião da comissão eleita pelo garin para estudar o problema da fámilia.
Michel Zitnik:- Henaga Artzit Aceita o adiamento da alia

seguindo a opinião da comissão

Nunho e Shulamit:- Não farão a aliã em outubro, devido a problemas familiares,devendo

no

em conjunto com a Hanagá, marcar a data de aliá ou ingressar em Hachshará
o) Broxímas Aliot e problemas ligados:1) Orientação para comissão de chaCONSTItUIFchaverim que faça aliá em Março e que -

passará o Meshek,
2

Um grupo de 10 a 12 em Janeiro.
avaro ani
08

sheilonim aprovados mais 2

Foi aprovado

Leão e Juca

a aliá do chaver Jonas Faingelernt

66280 ser iniciadas discussdes sobre destino do 72 Gariny osehererimmeio
Comissão de chalutziut deve fazer um estudo detalhado sôbre a divisão de 6º e 72 Garin
Mechleket Ali&:- A aliã deve se dar como até hojé atravez do V.L.Hachsharot.

decido

casino As providencias à tomar a Comissão de chalutziutverê,

26900081 -

Resoluções:- Foram aceitas modificações de forma pequena que o VLH propoe, as de me rito
não,

i

dultos:- Farão aliã atraves

di

0

 ו8 Pessoas: Familia Eisorik 5 = ב
me
Gurvicas - 3 Pessoas
n

8

Pep conta profria:
)

Trebitsh

au

- 3 pessoas

- h pessoas

Miriam Waisfuz
Jaime Bronfman
Riva Klepenik
Familia Tigel

Familia Uster:- Bror Cheil já aprovou , deverão fazer aliãá

em janeiro,

Deverão ser esclarecidas e encaminhadas os casos da seguintes familias: Missuk, Meiller
Tatzcovski, Goldstein, Ritvo, Tavajanski, Elichman, Smoletz, Foigel, Aizemberg, Fainge-

lernt, Steimbaum, Cohen, Ficou designada a seguinte comissão:afim de fazer um levantame
to , fornecer material para Eretz e combinar passos futuros: Sazan
UBOnrela (resp.)

₪
0) - Casos pendentes K.H.E.D.

:

& a seguinte a situação dos seguintes chaves

Rosa Y, - em tratamento médico, fora da hachshará, devendo ter alta dentro de 30 a 15 dias
Frida - fora da hachshará por problemas femiliares, não havendo por ora perspectivas claras sobre a data de sua volta,

Berta G, + terminando o curso de odontologia, segundo orientação do garin, devendo marcar
data de entrada quando da passagem do Bazan em Curitiba,

1

Judith 8, - encontra-se em P,A., em tratamento de saude, devendo ingressar em hachsharê

atê 30 de setembro,

Leão B, é irmão do Bevid, não entrou ainda em hachshará em virtude de tratamento dentário,
devendo ser acompanhado pela maskirut do snif Rio.

/
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Todos estes chaverim estão sob responsabilis

dade da Câmissão de Três,
D) - Sheilonim:

como oreiachs

/

JimeRosenfeld

foram aprovados os wulik sheilonim dos chaverim de Sño Paulo

Marcos Geier

Pg do chaver Manis do Rio foi encaminhado devendo ser aprovado após o envio do
ilon,
.
O sheilon do chaver Noé Missuk de Sño Paulo foi aceito, como moadad,

Todos os quatro chaverim aprovados entrarão emhackshará dia 10 de outubro,
Foi resolvido de que após estas aprovações excepoiomais

não serão aceitos novos sheilonim até o plenário de chalutziut.

,

'

> - 2  ה בA&--viagens se realização a partir da primeira q inzena
de outubro,
P
o de
utziut deverá reunirese dia 25 de outubro , O chaver Sae.
zan aproveitará sua viagem para ver alguns aspectos educativos de chalutziut,

—— FE)Dixersoa:. ExspaenioJuritiamaje? exames realizados RR
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כdade
não atingiram o EE mânimo estabelecido pelo Kinus, os chaverim

Max, Ivone, Catarina, Jacob, não tendo feito exame por motivos de saude a chavera Estela,

Após prolongados debates, a Hanhagã resolveu aprovar a aliá destes chaverim, sômente em

0081/0600 aonliipmgaiemas políticos envolvidos. A Hs hagê manifesterá so garin o profun
2 do pesar pela situação ofieda,--Esta resolugáo serfmgubmetida à aprovaçã da Moatzã,
“7
Exames Psiquiátricos: a comissão de Três fica encarregada de re:
médico dásignado em Sño Paulo,

solver alguns problemas relacionados com o

6: MACHLAKA DE CHINUCH E ITONUT:

Programas: terminousse 0s cadernos de tzofim (3 anos),

Leket: o de setembro está em elaboração,
Orientação para snifims

será enviada uma carta completa sos snifim,

Depim Lechaver: foi designado como responsavel o chaver Sazan,
Programa de Iemei Iun e prê chuguim: estê sendo elaborado devendo ser prosihiiumente

enviado aos suifim,
Programas da Hanhegá Elionfs recebemos os de teefim, São bons mas não os usaremos
agora devendo:se resolver de sua aplicação no Kinus Chinuchi,

Programas de solelimj estão quase prontos, feltendo serem mimiografados,

Programa de festas judaicas: ficou designado o snif Rio de sua elaboração,

Comissão de programas de bonimj Elisa e Buby

Programas de maapilimemághshimim: foi mudado o esquema, que será proxima ente
enviado aos snifim,
Uniformes deve ser para todos os snifim; azul, sem galão nos ombros,
A H.A.
mandará confeccionáslos, se os snifim enviarem o dinheiro,
Encarregado a M.Ch, y” Itomt,

Chodesh Hatruá: deverá se realizar sómente alguns dias no més de dezembro, sendo
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que os snifim deverão enviar dinheiro corespondente ao nfmero de camisas encomendadas. Enrreda a Machleaka de Chinuch V'Itonut,

a

à a

nuch

Chodesh Hatmuá :- Deverá se realizar sómente em alguns dias sendo dedicado +

: Sl, naos de KKL
0(

3 anos de Ichud

d) Aniversário da Histradut.

Realizar-se-a uma messibá semi interna, devendo a Machkaká enviar material.

Em S. Paulo haverá uma exposição sobre o movimentos

Deve-se levar o Chodesh Hat

a'Hachsharã,

Leket:- Deve ser mais rápido de caracter informativos

e
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Lamadrich:- Foram designados para a elaboração do Lamadrich Solelim:Sare Cze

Bonim:- Elisas

7 - REVISTA VANGUARDA JUVENIL:- a) A revista Vanguarda Juvenil saiu em vesperas do Chódesh
Aliê cobriu o prçamento sem dar lucro ou defbits.

9

b) A Vanguarda Juvenil Nê 9 começará a ser preparada no dê

/1º encarregada peral Edith, A planifiçação devera cobrir o deficit existentes

8 - GUISBARUT ARTZIT:- a) Situação Gersl:- Não 6 boa pela grande agitação que o Chodesh Ha

Aliã Ocasionou Situação dos snifim também $ dificil,

b) Planos e providencias:- Snifim- Porto Alegre e Curitibas- Quando
o Sazan passar pelo snif deve fazer uma reunião de guisbarut com a finalidade de rgkularizwe

S. Paulo:- Fazer com a comissão financeira do Snif um revisão completa, Cosmtituiu-se uma

comissão Cheinfeld e Chaitchik até 2/10.

Rio de Janeiro:- Cheinfeld e Chaitchik verão com o snif a situação financeira em geral, entrarão em contato com pessoas e instencâas, Data proposta 1/10

Isso tudo sô será feito se o material financeiro estiver pronto

e concreto e houver garantias de que o trabalho financeiro passará a ser normalmente feito,

à critério da Guisbarut Artzit,
Caixa. da Hanagã Artzit - Rio:- Funcionsrã uma caixa dkHanazÃ Ar-

tzit no rio de Janeiro, ficando responsável o chaver Hanagã do Rios

E

Resposável o chaver fimwidelikCheinfeld de entrar em contato com

o Vasd Hanomr Central para troca de ideias sobre o futuro do V. Hanoar»

Guisbarut Artzit ficou assim constituida:- Cheinfelg Sazam, Edith

6 2 adidosimChaitehilk.e Nhuchs
3
Entrar em conteto com os snifim , de túma forms completamente ener-

O... exigindo:- Contabilidade Chodesh Haaliá, Caixa A e Ba
Devolução de bandeirolas,
Pagamento de
A
vendidas

n
de 10% do lucro de Chodesh Hatmuñ.
Informar das possiblidades do pagamento de quaotas ate”26/10
Não contrair maid imprestimos externos da Guisbarut Artmit,

regado cobrança Sazan,

Abertar imediatamente a lista de creditos e suas cobranças. EncarFezer balaihços e orçamentos

da Comissão de Sete, Acertar Contabi-

lidade da Hachsharã Comissão: Wainer, Chaitchik, Cheinfeld, Sazan,

Bazendas:- Procuarar Fazendas encarregado Tzopole, devendo haver

:

propostas até dia 2 de Outubro,
:

rzepitzki:- Encarregado do contacto - Chaver da H.Artzit no Rios

.
Beith Hamadrich:= 1 00018880 %626  צאאצהשאcomo fundo inicial 0
cruzeiros da idenização do Beit Hamachenot Sr, Krzepitzki, Comissão Chaitchik, Edith, Buby,
Sheinfeld, encarregada Edith,

9 - TAREFAS DO GARIN EM ERETZ: - Forem designados os seguintes cheverim para krxkxr as se-

guintes tarefas: Aliat Hanoar - Mosca mximfim= |

Aliá de adultos e pais - João e Mosca
es - Orçamentos em Geral - João

Relatório Vasdet Hatnuá sobre Chalutizut - Ervin
Comité Bror Chail - Joño, Moscas Ervin
Bla

:
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Relatório Geral da Situação do Movimento na Vaadat Hatmuá Da=
dinho,

10 - ALIAT NOAR: - Deve o movimento formar grupos de aliar noar 2 veses por ano, devem
os snifim se empenhar nesta tarefa, pois hã setores não desenolvidos.
procurar fazer um bom trabalho de propaganda,
A
A concentração na Hachshará foi muito feliz, baseando-se em tabalho

no campo, estudo de ivrit, laços de chevrã, .
Deve-se ver com Bror Chail idades das proximas aliot à serem Brmadas,
Novo grupo partirá provalmente com o garin de janeiro,
Comunicar a Imprensa que o trabalho contimãa, sendo a respongavel geral

a Chana Chaitohik,

e

11 - RELAÇÕES EXTERNAS:- a) Relatório OSU:- Foi dado um relato pelo chaver Cheinfeld, Foi

resolvido enviar um relatprio escrito dos snifim e orienta-lo
nosentido de levar às kvutzot mais velhas a situação do sionismo brasileiro,

b) Relatório da 26001826 Sul Americena:- Foi dado um amplo relato

?

pelo chaver Ervin e Chaitchik, Um relatório escrito pelo cha-.

ver Chaitchik será enviado aos snifim,

12 - SELICHUT: - Para Curitiba irá a chaverá Shulamit. Período de 28 de Setembro A 10 de
Quinixa Novembro,
;
Mudança da Shlichut Rio e S. Paulo sendo a seguinte: Buby para o Rio e

Edith para S. Paulo, Deverá ser consultada a Moatía,
IEA

13 - DIVERSOS:- a) frrmoqraaads Foi encarregada uma comissño para revisño de arquivos:

Ervin, Joño, Sazan, Cheinfeld (resp.)

:

;

e

b) Resoluções do Kinus:- atê dia 27 devem estar aprovada. Seguiram para os

snifim no dia 30/10 para os snifim,

,

0( Volta Machon:- Cheinfeld verá os passos técnicos. A volta deverá ser o

mais breve possivel,

8 Legalização:- Passará
e)

o chaver Chico

Forças Socialistas:-

É

para a maskirut Peil&

Nao vieram noticias dos snifim, Responsável, Buby

£) zKranot:- Há um sheliach no Rio da Juventude, Responsável pelo contacto

g) Formou-se uma comissão de Contacto para plenificação de irrxkxikax ativi

dades entre a Hachsharã e o Snifk S. Paulo que 8 a seguinte:
9
;
. À chaver de Snif S. Paulo

2 chaverim da Hechshará

1 Chaverda Hanggá
Chitchik,

- Sazan

Está sendo elaborada uma monografia da Haohshrá que esta em faze bem adian-

tada faltando apenas 2 pontos, KEXÁX fi responsável pela mesma o chaver J.Leão devendo após
₪ 8115 do chaver ficar responsável o chaver Sazan,

S. Paulo,25 de Setembro de 1955

