
TA DA REUNIÃO DA HANHAGÁARTZIT

(de 7 de janeiro a 8/1 - 57)

Presentes: Sazan, Edith, Cheinfeld, Jimico, Chaltchik, Neustagt,
Zicio, Eliza, Buby, Nhuch, Chico, e parte da reuniao:
Rosa.

Ordem do Dia:
Ata Antorior 7
Lida e aprovada

Correspondencia
aprovada

Relatorio do K, E. Ee De

Atividades Centrais
datas

programas
hanalot

Chalutziut

a) Aliá de Junho - preparativos
na hachshara

- preparativos
no movimento

- alia de familias
e acompanhantes

- aliat hanosr

b) Entradas em Hachshara

0) Comissão de planificação do mesheks,
6 - Kinussim

7 - Shlichut - Recife
Belo Horizonte
Notzigut
sroro Ghail

8 - Machon -
Preparativos
Concentração 
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9 » Guizbarut Aptzit =
Balanço 26/14 = 27/10
Situaçao Atusl
Machanot
Keren Hashlichim
Vinho

10
11
12
15

Editora

Jornal 3
Moylmentaçao de chaverim
Proxima Reuniao

1 - Relatório do Kibutz Hachshará Ein Dor ot

Foi apresentado um completo relatorio sobre o
Kibutz Hachshara. (Constatou-se a necessidade da entrada de al«=
guns chayerim, o mais breve possivel em in Vorot, om yirkude |
da chevra se encontrar muito pequena, ficando a 00018880 6 Tres
orientada, no sentido de organizar um plano complete com referen=
cia,as Ppreximas entradas, bem como 6 quadro de visitantes que nes
ta epoca prepara=s8e para recober muitos chaverim,

2 - Chalutziut

Entradas na Hachghara - visitantes

Encontram-se visitando a מפ os chavetim Gui
“ta e Motel de Curitiba, este pola La. vez.0 chegar sinda
nos preximos 6188 slguns chaverim ge R,cifes Benjamin, Fernando
Sisman e Mina. A Shelva Keufyan jease encontra visitando Ein Do
rot. De 5. Paulo ainda devera visitar o chaver Leon Altmaná D.

ERRERRAIAARAERAARRERARE> To
des estes cha verim deverao ser devidamente compara dog em Ein Do
rot, devendo inclusive se chegar a um estado dedéfinicao ultimos”
com estes chverim.

Chaverim

No quê se refere as entradas em hadhshará des cha=
verim, appear de todas as dificuldades de kRMEEXBARERIARÍN com cer
tos chaverim, por problemas femilíares e pessoais, fica sbsolutams:
te resolvido quo todos deverao ingresser na datarmarcadas 4 
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Assim de São Paulo, ho dia É de fevereire = Cecilia Struck,
Abreo Sharfartz, Sara Leizerovski e Mauricio Bogushval .

do Rio de Janeiro - Raquel Fishman

de Popto Alegre - Nelson Krasner, Rea Piterman, Janete Grunwa ld,
em Marco»
Julia e 4401550

Ate 12 / 1 = Benkenin Roisman

ate 8/2 » Oscar Zimermána

Deverão chegar ainda nos proximos dias os gha voz im
de Recife Jaime e Tuba Ayérbuch, sendo que a Mazkigot Peila vera
com os chavgrin em questao os problemas de sua alia, sua categoria
na hachshara o tempo de permanencia em Ein Dorets,

Quanto às demias entradas ficou esfsbelecido o se-
guinte:-, Yoshe Rapsport. Sua entrada em hachshara fica dependent
68 8601880 dé Kinus,
Zinho,- Houve elbuns desencontros lementaveis, no que se refere a
deciseo fingl com,o chaver Zinho, sua entrada na hachshara, ete,
Resolveu a hanhaga enviar uma cartg energtg ao chaver, convocando =
o psra a proxima reuniao da Hanhaga Artzit, em fins de janeiro, co
mo data ultima, , JR
Kutner - somente se decidira em definitivo quando dachagada do cha
ver a Sao Paulo. 2 RE
Sara 029068218 - Ingressara na data marcada - maxç de 1957
Explicacoes:-

O chaver Jimico está ingressando em Hachsbará somen
te pelo espaço de 5 dias, por problemas serios ligados a,sua sau=de, sengo «ug» A unica oportunidade de gle fazer hachsherá antes de
sua glia sera agora, pois o mesmo devera ser submetido a uma inter
vençao cirurgica no braço, devendo permanecer inativo no minimo ate
sua kxx alla. ,
Adolfo Sheinfelã - 287928 ingressarem Ein Dorot em 10 de março de
1957. Nao ingressa entes por problema 69 passagem de trabalho e DISparagao do Kinus. Sha hahchshara tamben devera ser ₪268 , 6 5 860 dias por probjemap de trabalho no movimento. Nas Tesolveu-3e
que o chayer fera bsçhshara, por ser realmente melhor Assim, jaque esta epoca sera a unica oportunidade de fazer hschshara no Brasil, x



y

À entrada de chaver Chico poderá sor gntecipada pes
ls estadia de chaver Zicio em S. Paulo, o qual ficares çom a kwutza
88 18801110 do Chico, com perspectivas de trabalhar ate as (08008 -
not ete.

Os chaverim Edith e Sázan permanecerso em trabalho
é até alió.

alia do Junho -» A gata exata de quando a ha chshará toalizará todo
0 pjano de silichut cnalutziana e planos para alia, meshek, ete,eta
sora visto na: proxims reuniao da Hanhaga Artzite.

2 Deverá em todo o caso de imédiato ser iniciada a um
erggnizgso dos trabalhos sobre shJichut chalutzians EXEÍREREXXPATR
xiiz devendo tudo estar pronto ate o Kinus, para ser levadogo cos
nhecimento dos snifim, Ficou estabdecida a seguintg comissao:
Zico, Sazan, Neustadt e mais 2 craverim da hachshara a serem indi-
dados pelo Kilutze E 2 2

Responsavel pela orggnizacap da comissao e tambex
da shlichut chalutzima de agora ate a alia - Zissman Cimbalista.

Aliá de Familias E |
Familia Steinbaum - ainda não é completamente cer

to problemas de mis samde, na ;

Teitelboim. - Devera escrever sozinho so meshek, uma
vez que ele tem um filho nokibutz,

Rio + Familia Krum holtz,

Casos

Pessonis é .
Fride Benkiewiteh - Devera ser visto com a chavera

concrstamente sua alia para junho, ,
. Fernamdo 0208582082 ,- 412068 devera ser submetido 8 x

novas operações - talves faça alia em junhg,

Com. de Planif, Mesnek - Chaitchik devera passar 2 ou 5 dias em
n Dorot, depois da proxima reuniso da H. A., entre 28 e 31 de Ja

neiroe 2 > A
Aliat Hanoar - ,0s Zesultados ate o presente nao sao ainda muito

סמ 4 Edith devera viajar para Porte Alegre somente em fins de
Março, inicios de, abri] por recomendagao do proprio snif,

Ate o presente temos q seguintes
Sí Paulo - 7 nomes em contacto - 1 [8 assinado - trhhalho a ser xa
continuado em geral.

ק, 210028 -Ato o presente, nada de concreto.

Curitiba - havia dois - nada resolvide

Recife e B. Horizonte - nadas  
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Rio de Janeiro - 6 a nossos, deve se trabalher = certos ainda ne-

nhim. Existem boas perspectivas com 53 candidatosa

Raquel Es - Segundo cgrta escrita já para Bror Chail, a chas

vera 80068 82240 165 1118 para Bror Chail em i de janeirg de 12

1957, cono chavera, do 60, Garin, po problemas pe ssúmis, porem com

o tempo minimo de hachshara satigbito.

Atividades Centrais -

6 Mudança de datas - aprovado o adismento da ma chané

de Bonim para dia 17 de Janeiro de 1957 a 30 de Janeiro de 19574

Tom Hgtnua Lemaan HaKoeren HsKaienet Lelsraei día 31/1/57.
Seminario Cháumchi - de 1 dm a 10 de F¿Ve

Nachane de Maspilim - 11 a 25 de Fev.

Kinus Ghinuchi » 26 do Fevereiro
Kiínus Artzi - 28 de Fev e 1 de Março de 1957, no Rio de Janeiro

Aberutura des Kinúesim -_A. 2. 1, = 26 660 ,
Tma' comissão de preparaçso devera ger criada durante o seminario

> mo Rio de Janeiro, ds convites erao feitos na Grafica Drer em Se

Paulo. Datas: - Festival de abertura- 26.8 noite na As Be. Le
No mesmo dis pela manha virao os chaverim de Petro

lis. e - -

59 = Abertura oficisl do Kinus. As congíçoes materiais serao vis-

tas pela Guisbarut Artzit. O Kinus sera realiza.o de preferencia

mma escola do Rio dg Janeiro»

A - MACHANÉ DE BONIM

Deverá sor confirmada ate a proxima segunda feira, día 1h à

“vida dochavgr Mario para a wachane de Bonime 'Gaso contrario, 8 2

iirut Polla devera estudar a ida dum dutro chaver para & machane

O chave Herman devera ser agregado ao: chug do Bonim da Machanse

Pelegrafar-se-a q R eifos . a

Wenahel Hameshek da lachane - Dudu

seminario Chinuchã |
and do Seminario - Neustadt, Zicio. Blandina. Paulina, Rosa e Eli

za. VYerakez Hameshek - Dudu3 Rosh -%

Programa do Seminario:

Artzaots.

068008080 -8

Desenvolvimento do nosso movimento - Mario

Bases educativas do n. movimento -  Simlinboe

Pedagogia
-lisa

ga parte de shirim - 0 Herman devera se encarregar, na impossibi=

lidade do Nowtem foze-10. Tzofim 6 80161482 - 4  



920%+10%:- encarregado - Cháitenik. ,

Primeiros socorros » ver-ao-a possivilidade de conseguir um medico

no rio, amigo de movimento, 8210 de participar n6stg par tee

O chaver Herman Woosler participara da Maghane de Bonim, com

mo magrich, devendo ainda sor puizbar da machans em disnte, ou se-

ja ate o fim das atividades contrais

Machané de Naspilims

Programá = aprovado 6 proposto na reuniao anterior

Maárichim = Neustadt, Eliza, Mario, Chulinho, Herman, Hyge, Pau-

lina, Rósa, Glandina E Suzana. Rosh « Chaitehtk - Nerakez. Hanes

shek - Hermrene
Parte Garal » centralizada pelo 2%

Progríma -,Chaitehik, 21610 e Naeustadtse E

peverg sa programar material deleitura sobro 0 programas

Haver,a uma caninhada de machane de alguns dias, muito seria.

Devorá se orantar os, snifim sobre 0 material tzofiutico a ser

Levado, Os maapilim deverao ser submetidos a exames medicosque

autorizem s caminhada, Seguira carta detalhada de orientação q08

sntfim, A orientação se estende na medida do possivel tembem a

machane de Bonime
/

KINUSSIH

Kinus cninuehÊ

O, tema central do Kinus1 será Chinuch Lecha-

lutzlut. Devera ser incluido mé Kinus wn tema + futuras atividades

ne setor chinuchi - ineluindo um plano de trabalho da machlaka de

chinuchs , : , ,

da Ainda devera se estudar apos o Seminario Chinuehi ,a

inclusae de alguma nova parte, seja so re a situaçao da shishvs de

30161100. סוג 9Cylnuea Homin, 8 ultima parte - Elisa - en-

carregada, 000188988 0 Kinus Chimuchi = Neustadt, Ziclo, Elisa,

Rosa e Kagio» Resp. K. Chinuchi = Elisa. O assunto aínda vira

para a proxima reuniao da Hr ה..

Kinus Artzi - << E

Uma 60018880 667678 elaborar o conteudo e organiza»

ção áo Kimus.; Sheinfold, Zicio, Sazan, Elisa e 982510. Rosponsa-

vel- 0

E e" Rocobegos garta da Nrtzigut solicitando um substitua

ar o Kutnere ¿Nao ha candidatos ng Argentina, Caso O wmovis

mento brasileiro não enviar, ngo havera ninguem 861180de

Eretz, segundo porepectivas, somente 48001 8 8 ou 10 moses,   
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Respondemos á Netzigut, propondo uma pe guishá Gons
tjnental para fins de Janeiro, por diversos motivos. Nao sera pg-
rem possival por parto da Argentina, participar agora da Peguishas
O assunto sera decididamente resolvido na proxima reuniao da H. As
emfing de janeiro, Hecebemos carta de Kutner, informando ga situ
açao. nao promissora do trabalho na Colombia, etc. etce Sera envia
do um telegrama ao Kutner, solicitando comple ter noticiss sobre
possibilidades perspectivas, shichaygot maiores, menores, etc. SiCse
afim de decidirmos na proxima reuniao, De qualquer maneira, caso b for

algum sheliach o Kutnor devera permanecer na Colombia ate meados d €
Shilichut (março para passar e trabalhos Desua resposta d e-

(pengera em grande parte uma decismo nossa,
Recife - escreverssesa psra a chavera Czeresnia informando-se de
sua possibilidade permanenciaate 15 de março, afim de manter o snif
nes atividades centrais e transmitir o trabalho pera outroshelisch
De duglquer maneira nao existe um sheliach para substituição de sp
ra ate o Kinusa Es E
B. Hobizonte = à situaçao do snif devera ser vista pelo Kinus, Hen
rique Lam devera voltar dia 31 de Janeiro de 1957.

ShlichutBrorGhail |
Go nstatou-se o grande atrazo na resolução fingl da

vinda dos shlichim de Bror Ghail prometidos para O Bigsile Ja fo-
ram escritas diverses cartas pessoais e oficiais, este o presente-
nada. _Devera ser escrita uma carta energicg ao Klbutz, pedindo in
formações sobre q que existe de concreto ateo presente, e sabendo
da dota exata apos co Kinus, de quando chegárao os shlichim prometi

dos

Jornal Dror No, 1

Apesar dos compromissos assumidos na ultima reunião

“nenhum snif mandou smuncios para o número Ye
Aguarda-se que os syifim envidem todos os esforços

afim de possibilitsr'a saida do proximo número ainda este mess
Deyerao ser organizados arquivos apropriados para

o Jornal. Up fichario completo de anunciantes e agsinantes - resp
Edith Devera se tromar mais cuidado com a parte tecnicas

Edi tora e
E O livro sera impresso pela Editora Gushabara, deven

do o revisor e resp, pelo livro ser o senhor Paulo honay - de gran

de experiencia no assunto, À primeira tradução nao estava boa, de -

vendo ser -totalmente revistas

Machon .
O responsavel pela vigsem do grupo sera o Sheinfel

Responssgcl pela concentração que sera de 5 a 15 de fevereiro na

Hachshara - 1100.  



Programa - Socialismo = problemas atuais] movimento - problemas
attajs; Klbutz - problemas attais; Israelografia; Ivrit
8

O chaver Sheinfelã devera pagsar no minimo 5 dias
na hachsharã afim de colaborar na concentraçao des madrichim,

Todos os msdrichim passaram nos exsmes tendo tido
bom desempenhos

Kranot
O E. K. L. solicitou uma Piná no jornal Dror, o que

5028
As árvores distribuidas para a venda _pró X.Kol. -

parte no| Rio e uma grande parte em S. Paule sinda nao,foram vendi=
das e se encontram espalhadas peles chanichim. Devera ser escrita
uma garta muito energica, para os snifim em questao, e os demais
tambem, selicitando prondas providencias no assuntos, Case contre
fio o Kinus sera obrigado a resolver esse problema,. Todos os sni=
fim quando vierem para as atividades centrais deverño trazer consi
go 08 9081088 688
Sneilonim pera Machene - fixado 0 902680180 68 10,00 para o Keran
Hemaguen e 10,00 para o K.K.L,

No vimentação de chaverim:

Zicio - Se,Paulo até 50 de, janeire de 1957 = ateא centre
Elisa - Ate 16/1 no Rio/ate,30 de 1 - S. Paulo
Chice - Entrgda en Haehshara o mais breve possivel - após tratamen

to medico - ate,15/1 em 8.
Nhuch - Em hah eshará até 0 Kinus.
Buby - a " % “

Jâmico- " " a partir de 15 de Janeiro
Neustadt A partir do 16 de janeiro - ativ. cento
Baitenik Ate 51 de 1828126 - R. de Jan. Depois at, cent,
Edith - Em S. Paulo ate 5 de fevgreiro) Depois em licença até

1 15 de Fav. desta data ate os Kinussim om Se Paulo
Sazan = idem idem idem idem

Sheinfeld Ate 15 de Fovereiro ey S. Paulo - depois Rio “pre para-
cao Kinussim.

Yoshe - Ate 10 às Feveretro P. Alegre - Dep. Mach. de כ

PROXINA REUNIÃO DA HANHAGÁ - 27 DE JANEIRODE 1957» 


