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SÃO PAULO --0 snif dessquilibrou-seum pouco com os Kinussim; fraco-compare-
cimento tendendo. a melhorar. Problemas. com às maapilim quanto 2 militancia,
movimento, etc. Nada de concreto sôbre-a data de formação da Chativa. À mas-
kirut -qinda não so faz sontir com tal no snif. A vinda dos: madrichim do. Ma
chon possibilitara melhor distribuição de trabalho. Situação financeira. di-ficil :.Cr$40,000,00 de dívidas, Mensalidades entrando; a gráfica com bom
rendimento * valor profissionalizante e chinuchi, Terceiro ssider em pre-
paração. Chug Miktzoi funcionando, estando em prepraro iton do mesmo. VaadatHakesher funcionando. Shlichut Chalutziana já se sentindo no snif,

Situação húmerica de chuguim de shichavot menores 3 Chug Tzofim = 14 ma-
drichim, solelim 5 6 לסמומ 5 madrichim. O snif está dividido em 3.Kenim -
Vila Mariana, Penha-e Bom Retiro, com resvonsaveis. Vaad Hanoar funcionandos
K.Ho EINE DOROT + concentração na aliá e Shlichut Chalutzianas Muitos cha-
verim fora daHachshará cuidando de documentos, meshek, etc. Foi feita gran-
de planificação mishki, com 2 periodos : o primeiro com ambas chevrot; o se-
gundo para -a nova somente, Trabalho grande de lul no segundo periodo, com mo-
rangos no primeiros

0 atraso nas entradas em Harhshará dificultam a passagem de trabalho, À
Eachshara trabalhou muito na faitura do vinho; que, porém, não foi de boa
qualidade. Foi feito o primeiro exame de ivrit; seu estudo sora intensifica-
dos Espsra-se muito do trabalho do snif Sáo Paulo na ajuda dos trabalhos 8-e
gricolas. Chaitehik deverá visitar a Hachshara brevemente.

HANHAGÁ ARTZIT - Foí dado o relatório do trabalho da Hanhaed Artait, KHÉX

Após osdebates constatou-se a impossibilidade de re-
forçar no momento as sAlichuiot Recife. o Belo Horizontes O problema deverá
permanecer como preocupação futura da Hanhaga Artzit no sentido de solucio-
narlo na medida do possivel, a 2

ףטהמ%ס 4 6171580 861 trabalho ratificou-so a modificacao concernente a cen-
tralizaçao dos trabalhos da Guizbarut: Artzit que ficarão a cargo do charger
Zicio por mais um periodo ate que o cnaver Mario tenha ym periodo para de-
dicar-se do mesmos

SELICHUT CHALUIZIANA - Datas : Estabelecimento definitivo das datas será
decidida na proxima reuniao da Maskirut Peilaá.
Grupos : Ratifica-se os grupos propostos na reunião da Maskirut Peila, com
as seguintes modificações : “o grupo que fará shlichut em Recife, a fará
tambem em Belo Horizonte dependendo de confirmação de datas. O chaver Sa-
zan preparara a shlichut em Belo Horizonte. 0 chaver Henrique fica trasfe-
rido de Recife para Porto Alegre, Chaitchik ira a Recife. A chaverá Edith
seguira em principio, para Porto Alegre ficando porem, a comfirmação defi-
nitiva dependendo dos problemas de meshek alia. O chaver Buby permanecerá
na Hachshara devendo vir a Sao Paulo no dia 15 para auxiliar na centraliza-
ção da Snlichuts Zichosera responsavel nacional pelas questões da shlichut
chalutzianas Sazan o auxiliará neste trabalhos
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5 ALTAR DE JUNHO
&. Aprovação dos nomes : Foram aprovados OS sheilonim dos seguintes chaverim :

é Abrão Beider 104 Mauricio Fishnian
» Helona Reichtanê 116 Marcos Hendel
- Henrique Sazan 12. Hilda Kenigswald
: Edith FS %

+ David Feig
+ Marricio Meiller
+ Bernardo Waintroib
. Sarita Friedman
Abrão Kaufman

9 Os 12 chaverim acira integram o remanescente da chativá do 62 garin»
Forgn aprovados ainda os sheilonim dos seguintes chaverim pertencontes a cha-
tiva do 72 garin :

133 Fany Aizenstein 16% Maria Tampolsky
14. Henrique Lam 17. Mina Paciorrix
15, Bernardo Brown * 18: Boris. Dahis”

19,8 Peter Borkon

À data definitiva da alia àg chaver Cheinfela foi súspen-
sa devendo a mesma sex estabelecida após asseifá de chevrá com o CLaver.

A alia do chaver Benjamim Roizman fica estabelecida para
imediatamente apos sua volta da snlichut o realizada sua operação»:

A alid do chavex Chico devera ser discutida ía proxima reu-
zião pda Hanhagá em Junho, quando ainda ostaraão aqui os. chaverim da antiga Ha-
nhagão : j

De Alia de familias : 1: Familia Weissfuss
2 "  Steimbaum : : E
e "  Krutholiz : composta de pais, ele34 anos,

ela 28, mais 3 filhas de 10,8,e 5 anos.

2870-88-68 escrever carta urgente ao Misraé גג em Jeru-
salém pedindo passagens para as familiasStoimbaum e Krumholtês

Ce Moshsk Aliá : Beúixo de-2 dias as Piontizas“indicarão responsavel pela com

pra do Meshieks Os chaverim pessoalmente, já estão confeccionando seu mesheks

Documentos 3 Estão encaminhados, devendo estar prontos em fims de Abril,

8. 2101 2118 : 8 seguinte a planificação: salda a 12 de Junho pelo Conde Bis

acamáno, de o garirn 2010828062 תה Itália: 9 diás que serão aproveitados pa-
ra o %101. Os detalhes dependorao da confirmação final da data, do orçamento
existonte na ocasião ette procurando-se, porem, dirigir todosos esforços no
sentido do que pSeja possivel 'a realização do tiul pelo garin aliãs Financeira-
mente dopondorá em parto do bom sucesso da Shlichut Chalutziana, ( 8sse ponto
foi melhor tratado no tópico Guizbarut Artait)a .

,

às Casos Pendentes > a
1. Jaimo o Tu exbuçh - chaver hina ג cost ג 15Pa fazer alid em
; Jebu, anoar ¿pata  
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Junho, devendo escrever a Hanhagá até 10 de'Abril confirmando, pois a mesma de=
pende ainda da solução de assuntos pessoais, ;

4 . . .Ce Fanny Kreumor = Não esta pedindo alió nesta reunido. Esteve em Hachshará de
onde saiu para tratamgnto medico. Devera voltar a Hachshara, supondo-se que Pro
vatelmento pedira1

3. Devor-se-a oaserover novamente a Broy Cháil, sôbre a alió de Jaymo Teitel-
bom, esperando-se noticias do Bror Chaide a

4 Frida - Foi escrita uma carta a Bror Chail expondo a situação especifica da
chavera e de seus 2815, 26012860 ainda a aprovação de sua alia juntamente com afamilia parg Junhos Caso o Kibutz considere dificil'a Klita dos pais nesto pa-
riodo a 811848 definitivamente no fim do ano.
2 +

fe Aliat Eanoar : No Rio': Yoshpa Goldstein - 14 anos e meio
Em S.P.: Armando Hirsh - 148

Natalio 0. Tenomborg - 14 anos

Aprovados, ' ficando os demais possiveis candidatos a serem aprovados pela
Maskirut Peilá.

64 GUIZBARUT ARTZIT :
as Foi revisto o balanço rófergnto ao periodo 88 26/10 84
be Foi lido e aprovado 0 relatório elaborado pela comissão de Guizbarut para* orçamento do semestre 26/4 a 26/10.
€. Shlichut Chalutziana « foi estudado em linhas gerais o orçamento base a ser

empregado na Shlichut. Quanto 808 100208 21080 que serão dividi-dos da seguinte maneira : 40% para o garin alid; 40% para o snif e 20% para
a Eanhaga : : a

4. 08128-4118 - As entradas previstas são na base de Cr$85.000,00 mais ou menos.
O orçamento geral foi elaborado na Ge. Artzit, tendo-se verificado em carater
geral um deficit do Cr$20.000,00 que o garán espera cobrir com a Sh. Chalu-
tzianas Comissão Shs Chalutziana : 2100, 001202810,4

9. Tilboshet - 2 7822828 Artzit 1108201828 8 0022660680 009 uniformes, orientan=
do os suifim na vendas O pagamento porparte dos snifim dovexá ser feito den-
tro de determinado prazo, e caso tal nao se às, O deficit sera dóscontado da
porcentagem a que tem direito com à venda do liyxo doBen Gurion. ;
Inicialmente a Egnhaga se responsabiliza pela confecção de 300 camisas»

£. Semol - 2 Hanhaga providenciara a feitura de 800 Semalim, a serem vendidos
“a Cr$10,00 gos sñifim, . 4 j

ge Vinho'- Estabelecida a seguinte quotas 15% para os snifim sôbxe o preço da
' 08128. 10% para a Hanhgsa Artzit sobre o lucro total. . 2

bs Empreendimento 40282878 - 00 plgno consistia na contrução de uma
casa para criação de frangos numa base númerica de 500 4 Custo da cons-
trução $ Cr$100.000,00. Devido o alto cústo foi a idoia abandonada, sendo sub-

- bétituida por outra de ambito bom manor. Criação de 200 frangos que seriam
alojados no antigo hadax-haochel) depois de reformado.

Foi longamente debatido o assunto concluindo os chaverimser muito ar-
riscado sómaolhanto empreencimento pela impropriedade da época: periodo dedoAL006006000e Com a
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vinda próxima de 011801 para Hgchshará é mis conveniento adiar o problema

pára se discutir. o plago ja coma nova chovra e o sholiach. Decidiu-se tam-

tem, gue o Chaitehik vã a hachsharã voncersar com os chaverim o explicar a

“posição da Hanhaga»
IsEncontro Guizbagut Artzit' com a Guizbarut do KHED = Foi estabelecida a data

“de 3/4 para está Pegulhsã.
3. Koron Hamaguon — Devera sor concluido o pagamento do Keren Hamaguen

São Paulo = (783.750,00 - correspondente a 70 chanichim
Rio -  "":2,000,00: - " "40"
Curitiba: :“=: "700,00: - :

,תעתמ 42 " 74500,00 - 1 AO e

ks Luach - Decidiu-se iniciar os trabalhos com o luachs Deverá o mosmo sex comn

* cializado, com anuncios ou financiamento unicó, stc.

8. Publicação Perl Katznelson - Foi aceita a proposta de se entrar on contato

conx a Notzigut para seestudar um plano de publicação conjubta para a Ame -

rica do Sul da publicggao sobre Berl Katznelsonm. Caso a proposta nao seja

aceita a choveret sera publicada apenas para oMovimento Brasileiro.

Beit Hamachanos - O local £oi posto à disposição por periodo longo tendo-se

permissão para construir, reformar, etc. Chailtchik manteve contato com a pos=

soa responsavel, aconselhando o movimento a mantê-lo Deve a Guizbarut estu-

dar um plano p/o Beit Hamachanoto. ; : à /
n+ Orçamento Guizbarut Ártait de 26/4 a 26/10. Foi aprovados

7. CHLAKOT E

as Machlakã de Chinuch - 05 problemas tecnicos estão relacionados com os de Se=

cretária, davendo--9e rosolyore-se conjuntamente,

bs 25 publicagoos de 12 de Malo e lom Hatzmaut serao trabalhadas em abril deven-

80 estarem prontas em Maio. *) Memo d baabalío | ap

co MACELAKÁ DE ITONUT' , a
: 2 2 yEetz u-setã-foitana-Grafica-do-Tehud-ate-Funiro, pe

2. Esta pronto o 22 numexo do Lokete Está para ser elaborada uma publicação so=

e bre judaismo, ja existo material so faltando traduzi-lo. Ate a prasima reu-

2180 da Hanhaga, devera Ser 70110: Lekbb quinzenalmente, Arachim, publica -

ção de contos, choveret sobre Bor] Fatznelsons À

e: TORNAL DROR - Foi adiada a sua aaida de 10 de Abril para1º de Maio. Safra

numero comemorativa de Tom Hatzmaut o Shlichut Chalutzianas Os anúncios do-

verão estar em SPaule 46 devendo versarem sobre alia e «a shlichut

chalutziana bem como dom Hatzmaut. y É

4, EDITORA = Foi apresentado o aprovado o relatíoio financeiro relativo à edi-

toras Foraú aprovadas tambem, forma o aspecto exterior do livro, À chavera

Elisa devora oscrevor à apresentação da Editora do Movimento e que ira cons=

tar das primeiras paginas do livros

8,DIVERSOS E 5
a. Kutror- À Haúhagã recebeu sarta do Jimico informando que Kutnor viajaria pa-

para o Móxico.| tambem uma carta do Kutnor esclarecendo suas cariãs an-

teriores. A Hanhaga devera escrover 408 3nifim informando do assunto e escla-

rocendo sua posicao frente a ele:

| Jchud ו | HaciaLita |
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ratificar a decisão tomada 5610 Eutror com Jimico, que tinha permissão da Fa-
nhaga para tratar do assuntos
escrovor gó Kutner concordando' com sua 8601880 8 estudar 8 com O pensamento
da Eanhaga, quanto à sua volta. O problema da Fachshara sera discutido quando
de sua voltas . ; :
2180 > 0 chavez foi avisado da reunido por telégrama. Foi discutida a carta
da Vagdat Hatunua, sôbre. o problema do chaver e eúja orientação o movimento dis-
corda. Escrevor-so-a a Bror Chail expressando-se O ponsamento do movimento,
sãa extranheza poranto & posição dá Yaadat Egtnua, atêm de esclarecer a situa-
gao especifica deste chaverem relação a tuuãe Quando da proxima vinda do cha=
vor a São Paulo se discutira com ele diretamente o assubto, mantendo -o movimen-
to sua posição e pensamento anterióres, devendo-se procurar chegar a uma das
Soluções conjuntamente com o Zinho, Ate o dia 20 de Abril devéra Zinho dedi-car-se a trabalhos nosnif : proparação de 2899800, 0020, ;
Fernando Grossman = Fará aliá imediatamente após seu Pestabelecimento, previs-
to para fins de dezembras loas y

Simposium -KHED - Propostade que ss o faça ainda om abril; 1 0u:2 días, com
0 7886 Hanoa: Éo pessoas zopresentatitas, no últimodomingo às abril ou no 12
de Malo. 0 sedor laiom sexa visto numa proxima reuniao com.o Vaad Hanoar: A
Waskirut Poila cuidara da partetecnica» 6 '
Shacham no KHED » Discutiu-sa 8 proposta do. Kadmon do que.3 q 4 candidatos da
Shacham passem pela nachahara, trabalhando meio diá e recobendo seminario o res-
to. do dia». 0s pastos sarão agos: Decidiu-se aceitar o grupo; estudar a epoca
favoravel; peder'a Bacishara que indique um chaver tesdonsgvel; estudar com,
Kadmon detalhes especificos. À Hanhaga Artzit levara esta proposta a asseifa
do Kibutzs | 2 : :
Resslução Finussin'- Em 10 do Abril deveráo estar prontas.

| 2 sá , 8 ד 2Tagr Al Show BrXatznolson += Neustat faraá o balanço completodos talões exis-: > .tontos o arvores vendidas, apos qua, o qual: far-se-a discussão: concrata sobre a
atituda a sor tohada, Chaitehik vera no Rio so ainda é possivel (se trabalhar

סמ corno: do Idarse ,
,

20801316 501 2082108408- Déta = 4 ou 24 de Abril óu emMaio propõe a א
dodo em Maio 18o participaremosk 5) Chalutzigna). Participantes: 2 chavetim,
Zisio e Cheinfeld mais Chaitchika Neústat como Shlichim na America Latinas
O movimento escrevera indicândo estos 4 nomes, casa hão hajá taksiv, serao es-
colhidos os 3 participantes, DR 0
Conteudo - Poútos a soro levantados: propos-se.não se os discutir agora: pela :
inexistencia do Lemário. O assunto sássa-a comissão que representara o Mov.
Peguigha com Madrichiw - 08 madrichim do Machon apresentaram amplo o detalhado
zelatório sobre suas atividades no Machon. Pol igualmente apresentado aos ma-drichim amplo rolatorio sobre a tnua, Divisão de trabalho --Levy o Magro, Rio;

. Raquel Loã, Pálogre; Zeltzer o Leo, SPaulo, e,
2 1 é ו , / , : :10. Próxima reunião da Banhaga + 3/6/57. Batudar=s04 a possibilidade de um encon- "
“ow tro om fins do abril ou 121020 86 ₪810, para so di 2 assuntos mais urgantossו 8'anoar Hac alutzl YE  


