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ATA DA REUNIÃO DA HANHAGÁ h e 5 de SETEMBRO DE 1956.

+

Presentes : 112100, 328121610, 8828ת, Edith, Buby, Chico, Nhuch, Elisa,
Chatthhik, Neustat, Herman, Paulina, Hugo.

Ponto 1: CHINUCH

Publicações : a) Choveret "Movimento Obreire Judeu"
b) Gnoveret " Valores Judaicos"
0( Choveret " Rosnei Hachodesh"
à) Milen 2 2
e) Dapin Lamadrich - Devgm aparecer 3 numeros ate o féminario.

- e 1º devera sair ate fins de Setembro.
a Hasolgil - encarregado : Shulinho
8) Habone - mmexxxa encontra-se pronto em P. Alegre. .
h) Bibliografías : Izofim - encarregado: Machlaja de Úhinuch

de Rio de J.; Solelim- encarregado: Machlaka de Chinuch.;
Bonim - encarregado:Kutche . É1( םאא\םסמ - simplificaçao; encarregado Buby - até 15/9.

3) ¡híron pare shchavot menores; encerregado Newton
k) aiscuakim para schavot menores; encarregado : Blandina
1) Techniet de kishut; encayregado : Kutcho
m) Igeret Chinuch - Machlaka 2
n) Choveret Tzofiut - Chaitchik, ate 30/9.

a) Uniforme - mandar-se-a o modelo da fazenda e desenho de
elo para todos os snifim, ss 2

b) Semel - esclarecer com a É, Eliona sôbre a questão de mu-
ança do gemel , .

0( a machlaksa devera orientar os snifim no sentide do maior
aproveitamento dos aias 1,2,3 e | de Novembro.

Chedeshגגוג
8( 0 chodesh Hetnué tera como pontos centrais o movientno e o

ב .b) Ng dia 50/9 será inícado o “hodesh Hetnuá com a comemera-
080 do Iom brer Qhail, .

e) Oneguei Siabat durante e Chodesh Hstnuá:
1) Nossa colouisagao no Shaar danuev.
2 |

5) Nosso movimento mundiale
4) Ghaim Waizman

6( 06 realizadas mais os seguintos empreendimentos durante
e OuedeshHa tnua.
1) Messiba_para pais
2) Exposiçoes .
ָ Concurso literario. :

) Trabalhos manuais pare q K.K,b,
2 Ichudiada 2

Dois dias de "gius" para a venda de arvores.
7) Itanim das schavot nacionais. Profim : P.Ã. - Bolelim

Rodo. - Bonim, S.P.

8) Iemei lun para schavot maiores sobre : 1 ) Plataformade nosso movimento juvenil. 2) 6 nosso movimahho peran-
te o sionismo,

3) 2.2.20. : Pinot, trebalhos praticos, mifal Yar Berl,
10) Proselitismo

1) Bonim - os programas de bonim da E. Eliona deverão che-gar no início do proximo ano, até la devera encontrartada snif uma soluçao provisoria
2) Yapilis-Kagshmim - a Machlaka deverá ver o encanminha-

mento desses programas,
3) Escrever para a H. Eliona pedindo os ro Bole-Ts e Ban, P Programas de Pole 
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Pub. de Chanuka: A publicação de Chanuka do ano passado devera ser redis-
tribuida para a tnua.

Tochnit Hashaná; A laechlaká devgra se preocupar em iniciar o preparo do
Tochnit Hashana para o proximo ano,

Ponto 2 : 240904 - 16עת81 Dror

Publicações :

Observação :

Editora :

.' ,

₪( עטעפעש ,5 -Éste jornal será dedigado a Rosh Hashaná e
contara com um numero maior de paginas. ,

b) A contabilidade do jornal devera estar pronta ate a pro-
xima reuniao Hanhaga. -

c) Legalização - necessario informar-se urgentemente so-
bre os transmites da legalização. E:

à) Quota de anuncios dos snifim - S.P. Cr$8.000,00; RJ -
«000,00; Pá = 5.500,00; CR - 1.000,00 RG - 200,00 BH

, .

Sig as seguintes as publicações que a Machlaké de Itonut
eta encarregada de fazer.
1) Chadashot Israel - semanal
a Leket - quinzenal, incluíndo uma parte informativa e
3) comentario, artigos maiores de carater atual,
5) Baiot - revista interna guinzazak bi-menhal a aperecer

nos dias 1/10 e 1/12, .
h) Arachim - Publicação ideológica:

a) Choveret Berl hstznelson
b) Bhoverte do Movimento Obrejro Israeli. 25/9,
c) Choveret do Sotialismo. Ate 1/11,
à) Choveret de 90010100188.

O Balot e e *rachim devem sair espaçadamente e deve se o-
rientar os snifim no sentido de utiiliza-los e explica-1o08
entre as kvutzot.

GUIZ T ARTZIT

a) É necessario os snifim pagarem as guss quotas pois delas
dependem o funcionamento daHanhaga neste periodo, vis-
to que a Guizbarut Artzit nao tera outras entradas neste
periodo.

b) Fica resolvido o assalariamen to ge mais duas tardes do
Fernando para trabalho na lanhaga, e o restante das tar-
des na Editora,

6( Sera congelado mensalmente um fundo especial de mil Cru-
zeiros do Xerem Hashlichim para gastos imprevistos,

d) Schlichut Financeira Curitiba» Norte Parana. Fol designa-
do o chaver Nhuch a fazer esta shlichut devendo a data

juntamente com o snfí Guritiba,

f) Camínhao K.H,E.D. - Ver com o k£admon as posgibilidades
do financiamento pelo V.L.H, ou outras soluções juntamen-
te com a “utzbarut Artzit para o conserto do mesmo que
orça mais ou menos em Cr$50.000,00. ,

&) Shepitsky - Fica autorizada a lanhaga Artzit, se assim
for necessario, fazer um "Birur" com Shepitsky sobre a
questao dos Cr$50.000,00 que nos cabe de acordo con com-
promissos feitos na questao da Machan|e em Palacete.

h) Meshek Alia - Ficam encarregados os chaverij Sazan e Edi-
th a trazer uma propogta completa dos ghaverim quemeces-
sitarao de Meshek Alia ate o grupo alia de Maio,

A Foi apresentado um levantamento completo dos dinheiros a
serem conseguidos pela Editora. Novas possibilidades se 
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abriram neste sentido, :
Fica rosolvido fazor 0 "gius”" da chavorá Ester Mucinik da Har-

para ajudar ne trabalho de tradução do livro de Ben Gu-

rion.

a)

a)

Passagens de categoria no K.H.B.D. « São aprovadas as soguin-

tor passaçons do chaverim de Moamad para Chaver 1

a) Jayme Katz
b) Helena Rechtand

São os seguintes os chavetim,“pais, acompanhantes e Aliat Ha-

nor que farão a sua alia em 22 de Outubro,
Chaverim + 0282 Fogel, Ida Fogol, istor Malka Mucinik, Sara

Milgron, daymo o Ruth Katz.

Pais : Familia Fogel ( Negba ), Familia Aizenmborgne Fami-
-- Ma Seissfuss.

Acompanh.s Clara Leibrud6r 2
Alia Ha. 1 Lovi Frishman, Oriando Balasz Barros. á

Fica resolvido de que a chavera Clara Loibruder devera passar

um periodo de 15 dias na 801808428. 1

Fica retirado da lista do 72 garin o sheilon de Helio Solon. ,

Foi a Hanhaga Artsit informada da decisão unanimo da Montza
Elioná de enviar o 7º garin a Bror Chail.
Pica resolvido enviar uma carta a Harhagá Elioná agradecendo
em nome do movimento brasileiro o trazer nossa posição peran-

te as instancias superioras da tnuá.

Ficam designados os seguintes chaverim como responsaveis pelo

trabalho de “liat Hanoar nos snifim:
SP - Shulinho

RJ - Blandina
Phve 1411 2
O chaver Jimico fica encarregado de providenciar a difusão dos

folhetos de Aliat Hancar impressosha tempo pelo movimento.
no seenviaruma carta a Bror Chail pedindo informações sobrá
0 Pano. .

Foi dado o relatório sobre o andamento do trab
Foi dado um relatorio sobre o trabalho que esta sendo feito
nos suifim para bom7 do 8º garin,
Tendo o Kexen Kaymet Llisrasl a nos para que enviassemos cha-

verim a fin de se especializarem no plantio e na industrializa-

çãodo“Cisal, fãca resolvido pedir a Bror Chail maiores ánfor-
Bo

A chaverá Edith paresentou

um

relatorio do trabalho 00 meshek
a sor feito pelo X.H.E.D. ate Abril p.f. O plano refore-se Ro

Sado, Ganiorok, e demais anafim do Kibuta. Serão plantados

45'268 de citriços o contiutui umaumento do meshek do kibut-
+3. O rofot sora aumentado logo apos passar a epidemia de 808מ-

gas que foi atacado No momento temos gado no valor de 60 mil

exuseiros.0 lu? esta sendo ampliado tendo sido realizado uma

venda ês avos'por ocasião do lom Kipux com uma renda muito boa

para e kibuts¿Pol estabeledido um plano para o plantio gradati-

vo de 3 mil pós de uvas, sendo que este garin devera começar

a preparar o terzeno, Foi aprovado o plano de shipurim, que

inclui uma serie de reformas na instalação eletrica, na casa

de rosidenctas, ampliagño do ihadar hatarbut,'construgáo de um
novo refet, melhoras no apiario, Foi aprovado,

rosolvido o soguiato texa para O seminario contral do di-
rigentos a'se realizar em novembro 19563 Problemas atuaisgo

יי Dentro desta parte doverã constar um ciclo depeci-
al Problemas do socialismo israelí,

Constará do 8 io uma parte ospecial do discusão sobra o
wgyimento, suas diretrizes o orientação sobre o trabalho futu- 



4

Fica a comissão do sáminário encarregada do decidir sobre os
detalhes de mosmo, bem como estudar as possibilidades do tra-
zer dadores para os diversos temas,

 


