
 

ATA DA REUNIÃO DA HANAGA ARTZIT

um 26/2/56 J

Presentes : Cheinfeld, Sezan, Edith, Jimico, Buby, Chico,Wainer, Chaitehik, |
NeustetyNimoh,

Convidados : madrichim do Machon, Nunho.

Ordem Do Dia ; 1- Ata anterbor

2- Corpespondenely

5” Atividados centrals_:
a) Revisão dg datas
b) Tom Hgtnua
c) Seminarios
d) Mechane Mespilimkagshimim

l¡- Relatório Kibutz Hachshará Ein Dorot

5-= Congresso Latino-Americano

6- Machon

7- 8hlichut Netzigut

8- Próximas entredas no K.H.E.Do

9- 088088

10- Veidá e Kinus Ghjnuchi 3 |
A) Relatorio Geral e debates
B) Diretrizeg Futures ,
0( Organização da Veida:

a - psrticipantes é convidados
b= estrutura
c - temas e comissões

D) Chalutztut

11- Movimentação de chaverim

12- Diversos 1 4 Reunião com Recife
b) Eleiçoes brasileiras
e) Lar das Crianças no kio
4) aprovação de Shellonim
so) alis de fevereiro
£) Próxima reuniso

1- 1148 e aprovada a ata anterior,

2- Aprovada q correspondencia.

Z- Atividades centreis:
a) Revisao de datas iFoi decidida uma midenca nes detes anteriormente es

tebelecidas devido a 2081128680 do Kinus com 208181 Sion e Pioneires,
 



- 2 -
-

Unificada, e Congresso ילרע em 28, 29 de fevereiro e 3 de março
padas para ;

respectivamente. Nossas datas sao antec

Día 29 - Iom Egtnuá E30 a 6 - Seminario Chinuchi e Concentração de madrichim1% - Reyniao da HsÃ. k 07noite Inicio 1% parte8 mespilim-megemnim (ideoclogica)15 € tarde 0 2% » > ( Tzofiutica)22 y noite Aberturs soleme dos Congressos
23 a 27 Congressos

Iom Hetnua ; na Eechghará
, Respoysevel geral : Jimico

Seminario : Localunico ; Hachshará
Hensla : rosh ; Cheinfeld

responsavel tzofim : ]טמא
solelim ; Sara Gzeresnia

, -Bonim | Elise
Participando também desta Henela : Buby e Neustat
henscle hameshek : Jerusa.
Parte tecnica : 8 06280 do kibutz, ב 2Participação : fol decidido que a hechsharé nio purticipara do

seminsrio,

Kachang Maspilim-Negshmím : Algumas mgdificações quanto sos dudores :
Chico dera tambey e parte do Buby
Jímico dere tembém_,a parte do Sezan. 2
O chug 66 hadrechs sera decidido nu propria ma-

chane dentre os 19 madrichim, .
Kutner : posh da 1º purte da mechsnóChalteniks "

:

* 2o ón , .
h- Foi apresentado o relatório do K.H.E,D. pelo chaver wainer.
9- Congresso Latino-Americano - Escrever=80- à Betzígut pedindo informesmais precisos quanto «o carster 6601 2 EG problema sera ainda ventilado em futura reunigo, ficendo , porem desdeja designado como nosso representante o chaver Cheinfeld.

6- Kachon - àmezkirut peilá propos o nome do chaver Zeltzer, em substitul-quo ao chsver Duda e que foi sceita pelos demsis chuverim consul-tados. Foram loyados a exame e aprovados 6 chaverim , A discus-Sao quanto so numero definitivo de chverim nossos so Hachon ficaadisda pars q proxima reuniao,

7- Shlichut Netzigut - Depois de várias considerações fécou 68010160 ascreverse 8 Netzigut, tocando os seguintes pontos ; 8 A 21» Colombia- Neo enviaremos Shlisçh aquele psís se não nos exviarem dados completos quanto as resis possibilidados detrabalho que oferece,
2- pereguel - Estemos dispostos u estudar O assunt , mas ineksistimos quento a informes sobre o ishuv e o ו considerendo sinds « possibilidade de shgliach neo ser o chaverKutner, mas outro menos indispensgvel no trabalho.27 A resposta devora chegar ato no maximo 15 de fevereiro,

próximas entredas no kibutz ג
29/1 Edith

29/1  סמ
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29/2 Luiza o Mine ( Curitiba)
9 /2 0862, Ide Alzemberg, euricio Fisbmen, Sarita Fridmen (Hio)
3/3 Jaime Katz, Boris Dais, Lsther Holks (5, Paulo)
9H 290ע1610 Keiller (P alegro)
15/14 Raquela
10/5 Hilda (RI ( R ;
Felena :; devera encontrar una data ate o limite maximo de 15 de abril.

Passagem de categoria dos cheverim da lachsheras :
de moemedim para cheverim é Bucky, Judith, Jerusa, Sura, Fany, Bernardo,

הגמ 4.
de mitztareif « mosmed : Kequel Grusco.

de oreiach a moemad : Moises, 0810,,8.  9- Michel : Fiçou fixada, conjuntamente com o chever Michel, a data de sue
alía para 12 de merco, definitivamente, 3 2Gaby : adiade pare a proxíms rgunido a discussuo com este chaver sobreseu status dentro do movimentp. y

10- 961684 88 Chinuchi ; yFoi lido o relatorio uprsentado pelo Ghaver Cheinfeld, apos o que pro-cedeu-se q um longo debate, 4 discusseo esteye intimemente 1188808 0ponto Diretrizes Futuras. À 088ף 088 0180088088 bavidas foi decidido Otemario parscujo prepero servirg de orien tação  ,u ser definitiva-mente decidida ny proxima reuniio de “anage
Organização - Aprovada a proposte quanto a participantese convidadosLstrutura : Aprovadas us seguintes resoluções quanto &

dosו trebalhos na Veiga : 2- 08 reletorios neo serso 11608 שמ 21628210, 187628 8-
penas uma cxposição orul por psrte do chaver respon-
savel pela delegação,
Com base na resolução anteriorficou decidido queos relatorios dos snifim deverão ser apresentadosprontos e em nº suficiente, com 6 dias de antecedencigpara estudo pelas demsis delegações, Escrever-se-a arespeitoaos snifim, 2

- Deveraoconstar do corpo do temario propostas de
resoluções,

Temas ; Chalutziut  (Sazan)
Diretrizeg Futuras ( Chico)
Orgenização ( Jimico)
Releções Externas (Chaltenik)
Futuras Ativídados e Finenças -) Cahitchik o 028121826 (Kinus Chinuchá (Buby) 4

Foi decidido que q Kinus Chinudhi se reulizgra depois de encerrados ostrabalhos da Veíga , havendo depois um Plenario Geral para é aprovaçãofinsl das resoluções.
Chelutziut - Tera como pontos fundamentais :

l-Degtino do 7º garim
2- 7 garim
Ze hliat “anoar
6 Hechghara

des geruis ; Os shlichim e 401008 a “anagú Artzit se ligario ás dele
5snifim em que trabalharem ou estiveram em ghlichut, 2
2 ums publicaç-o com todos qa estetmtos que ha no movimento; seño
ratificados ou petificados na Veida, ( estatutos do movimento, de Bror-
Gheil, Hechshara, Guisbsrut Artzit),. 



+
e dia >

A aborupa solene dos trabalhos será em 5, Paulo, em 22/2,
Responseveis pela preperaquo e ppa ¡ Segun e Jímico

srtistics ; Chena Chaitchik, Kutner, Zinhos

11- Movimentação de chavoerim:
Considerendo-se as ₪ יי an diversas de trabalho foi feiba s seguin=
58 980818080 para o ultimo per odo de trabaibo:

+

EGíth 29/1 em diante Eechshars
Jimico ute 6/2 em SPeulo depois no kibutz
Buby 29/1 em diante Kibutz
Nhuch ato 6/2 no Rio depois gibuts
Wainer  29/1 em diante Hachshara

em 5 Paulo depola Elbutzמ22/28%6
a 22/2 em $ Paulo, depois noן16/2Cheinfeld 29/1 e 15/2 no hibutz

ו
1ate 6/2 em 3 “qulo, depois no Eibutz

Chico ato 6/2 no Rio, depols Kibugpz
Cheitchik 29/1 em disnte na “achshara
Heugtat 29/1 em " ANA
Kutner 30/1 "  ” A /
Yoshe ete 6/2 em 5 Puulo, depois Lo Kibutz

- : +
12 - «) Adelegeção ds Baño Gevore se reunir com ou repres.ntentes de Recife,

b)

e)

à) Eoram aprovados os sefuíntos shelonim ;

e)

para gstudásp varios ssuntos relecionsãos com equele snif.
Devera se escrever sos snifím pedindo-lnes informações de suas posi-
çoes durentes as eleições brusileires de 5.10 psp. e os motivos de
nso comunicação q HeÃs ₪
O problema foi considersdo neo de ulgada de Keás, devendo o Snif Rio
resolve-lo intermiments.

,

Esther molka8 - qntrada em hschshera em merço
גופני 1610 218826 Fishmsn - אה

Sarita friodman " % a " "

Shelonim aprovedos pars sllê de fevereiro : ,
תסת18ץ6155701 ;:saprovads a ontrada em hachshara psra 28/1, devido ₪

problemas femiliares surgidos propos salia para 9/4, fazendo pois 2 me-
ses,de hchashara. Caso surjem novas impossíibilidadesgnesta ocasiao-0q'|

406 6 עע0ל861-6860082-5078 caso de sys integraguo nomal q definitã-
va ne “achsbara q sua alia como cnavora do gerim, à chavere entrara
ns Hachshera na cotegoris de oreisoh.
Chaitehik escrevera & sror Chaíl sobre o caso
28201118 “ygol - Chaitenik inforsou sobre,a aliã ds família Tygel, a
qual acoxpanhers o grupo de 20/24 Segutra informes pers VBror Chails

AlLé de fexersiro -
Composta de hk cheveriim + Nunho e Shulemit, chaverím do grupo de outu-
bro que tiveram sus
o casul Tygoks

aiis adisds por motivos familinres, Acompanha-os

£) Foi convocada & próximas reunião para 9/2, no K.HeL.Doe


