
 

Le * ATA RSUNIÑO HANHAGÁ ARIZIL - 10 a 11/0/57

Presentes: Máxio, Rosa, Susana, Zicio, Herman, Elisa, Salomño, Chulinmbo, Naftali

Yoshe, Chaitchik, Neustat, Chico - paxaka parto da reuniaos Chéinfeld

Bubi, Edith, Sazan, Jaime, Hugo, Paulina.

Ordendodig:
li Ata e correspondência.
2. Relatórios dos snifkm: SP - RJ - 2 - 01 - 38 - RC - ץאעס -= Colombia -

HA.

3. Debatos. >

à. Shlichut Chalutziana: rolatório o apreciagáo geral. k

5. Machlakot: a. Mach. de Chinuch: 1. plano de trabalho ate agosto.

es 2: publicações especiais.
3. atividados de julho,
4, visita aos snifím.

5. uniformo.

bd. 1%0מג%: 1. %
2. plano de trabalho até agosto

e. Jornal Dror: li apreciação mimero 8
2. balancete número 8
3, próximo número.

d. Editora.

6. Chalutziut: l. análise o porspeotivas gerais

82 garin ER

api - Formação 4
próximas entradas em hachshara

, bilti-tnuatim 2
Aligt Hanoar - orientações gorais

aliá de junho
famílias

poguishá de chalutziut de agosto
Yaadat Hakosher
examos de ivrit je :

casos 81702808: 121103, 21210, 0250, Jaimo, Tuba.

7. Guisbarut Axtait: 1. balancsto Shlichut Chalutziana

2. "vinho
de e alia
4: luach
5. finanças KRED
6. livro do Ben Gurion

7. situação financeira geral dos gnifim.

relações externas: a. Vaad Leman Enchshará
b. Departamento Juventude

0. próximas 018160050

ghlichut: à. Colombia
b. Chile
e. Salvador
à: esquema geral
é. especial para julho,

Diversos: a. Montzá
b. Chaver Hakibuta HA

6.
à. Peguisha Sul Americana
a. Onmpanua Klaioasod
£. resoluções Kinus
g: 10 anos Medina
h.

Peguishá com o garin-aliá

assofá do chovrá da HA. 



255.

Relatóriodos

aifim

e

debates: Foi dado o relatório da situação
geral de todos os XHED, Colombia, e Hanhaga Artsit. Debateuzse os relato '

rios, mutrniant entrando as propostas para os pontos da planificagao do trabalho.

$ 4. Shliohut-C : Foi dado um relatório da Shlichut Chalutsiana
nos diversos fnifim. Constatou-se o sucesso geral de todos Yemei laalia. O bom

aproveitamento do período da Shlichat pelos snifim, com exceção do Rio e de São |

| Y Paulo, onde os preparativos para o Yom Baaliá, desconcentraram o trabalho inter |

no da Shlichut. Constatou-se ainda a boa repereussao que teve no ishuv, a alia |

 

deste garin,

5. Machlakot: a. Chimnuch:
1. publicações próximas até agosto! |

A. Dapim Lamadrich E |

bo publicação con material e orisntagao para 0

aproveitamonto do mes de julho. 2

0. publicação de acompanhamento do seminario ideo

lógico para o mos do julho.

2. atividades

de

julho: foi aprovada proposta do pra

e grama de aprovaitamento do

₪ . más de julho, a ser enviado aos suifim.

3. ylsita aos suifiw: foi resolvido não so realizar |
, uesto poríddo a visita, de al |

guém de Vachloká, aos suífim, devendo a próxima |

| : . reuniso ostudar uma data melhor. |

| (| 4. unifoxo: aprovada, após consulta epistolar à |
/ / => toatzã, a proposta do tipo de uniforme |

, ל Será idôntico ap do movimento israeli, devendo |

5 ser proximamente confeccionado.

db. Ttoúuts
1 |

1. Yéket: foram publicados quatro nimeros estando em ו
preparagas 0 quinto. Devor-se-i manter seu |

aspecto gueni atual, introduzindo, porem, maior |
variação no conteudo. Deyer-se-a ainda orientar |
os suifia, para sau melhor aproveitamento.

2. 23ãno até agentes a
9 מ. 0207620% 8Berl Katznalson, ja quase ulti

 

“ mada. E
b: choverot sobre valores do judaismo.

ג:1%איל E

* orientação aos snífim para a elaboração de um
áton local para as skehavot maiores.

3. Jornal Dao 0 :
a. foi fsita uma apreciação geral do mumero 8 do

jomal.
b. balancota; foi apresentado e aprovado o balan

coto do número 3, constatando-se a necessida-
de de ostudar uma nova redistribuição de qué-
tas e percentagens aos snifim, para evitar o
deficit previsto devido ao grande aumento no
custo do material empregado.

€. próximo mimoro- devera sair em mgados de julho
devendo os anúncios estarem em São Paulo até
o dia 15/7.

4. Editora: 867626 sair o primeiro livro de D. Ben
Gurion em meados de julho. Todos os deta

lhes de sun venda devera sor vistos pela GArtzit,
e orientados os snifim.

6. externas: a. Vaad Loman Hachsharot: dado um relatório sôbre |
o sou funcionamento.

b. Departamento da Juventude: Constatou-se sua img
; cia no último periodo. ו

eleições 080: 101 10110₪

   
a



- 3 -

dar os acontecimentos preparados,se tais olei
4008 86 realizarem, à trabalho pela platafor-
ma do partido. Deyeremos incluir na mesma, par
to do movimento sôbre q juventudo, € nomes pa
ra a lista de candifatos. Serão orientados os
emifim, assim que o assunto tornar-se dofini-
tivo.

” Ch, lui $3

1. 1 ו uma análiso goral da situação chalutziana do movimento e y
arara um plano geral a sor apresentado à proxima poguisha de chalut | |

- 0%.

2. foi estabolocida a data para a poguisiá nacional do 8% garán, para 28
de julhom no XRED. Encarrogado Vario. o 3

3. aprovadas as seguintes entradas em hachsharé: Inês Batavia, Fany Ere
mer, Regina Radonovita, Insano Farabicheveky, Jony Yurguel e Ruth So-
ria, em 25 do junho - Lili Elnokavé em 36 de agosto - Blandina Borer
em 25 de agosto. 2 :

4. Ratificado o nome de Jaime Teitoínboim, para alia para Bror Chail.9 Idem com ina Coldberg como acompanhantes do próximo grupo 8148. Dosver-se-á encaminhar o assunto de família Vainor. A
5 estabelêcida a data de principios de dezembro para a aliá de Abrão

Kaufman, Jaime, 25, Blaudina, Jimiuó e Ara Goldberg.
O. ratificada a decisão da Maskirut Poílá, concedendo ao chaver Zánho

a oportunidade & cursar uma boisa de estudos no exterior, antes de
sua alia. .

7. estabelecida a data de 2 de agosto para a peguishá de chalutziut. or
dem do dia: 1. apresentação geral da situação chalutzísma - sistema-
tizagao educativa; 2. estabelecimento do datas de entrada em hachsha
rádos chavorim da chativé. 5. plano geral de aliá e hachsharã. 4. pro
fissionaliaação dos chayorim da chativás 5. maskirut da chativa.

0.4118% Hancar: fol explanada pola Ilana, as novas oriontações para Aliat
Hanoar, e explicado o porque do destino dos atuais nearim que fazem Í
aliá com o garin ממס 882 Brox Chail, Será enviada nos suifim circular |
sobre estas orientações, dutas exatas, exames, etc. Elisa centraliza

עמ 0 trabalho uncional de Aliat Haroar. Devera o movimento concentrar
seu trabalho, em vistas A futura aliá da retaguarda do garin, quando

” devera tambem ser acompanhado de um grupo de Aliat Hanoar.₪ 9. Vaadat Hakoshor: devara dia 22 deste, haver uma reunião para planifi-
” car O mes de julho,

10. exames do ivrit: 4 chavorim foram reprovados no último exame, e deve
rao ainda antes da Elia, aposardus dificuldades tócádcas disto, pas
sarem por novo examo. Dever-=se-4 na peguishá de chalutziut reo tudar
as formas e critérios para esto sxame de ivrit, anterior a alia.

8. Salichut:

a. Ciombia: aprovou-se o nome do chavor Slomo pora on setembro substi-
“ tuir ao Jimico,

b. Chile: foi discutido 9 pedido da Nataigut de sor enviado um chaver
para auxiliar o movimento chileno, Constatou-se a impossibilidade no
momento, de satisfazor a tal pedido. Na próxima reunião devora ser
novamente estudado o קישר

e. Salvador: em vista da opinião dos ohavorim és Shlichut Chalutzianaque la estiveram e do pedido de uhaverim centrais do ishuv, resolveu
so enviar para Salvador, vor 15 dias, em julho, o chaver Toshe, Nose
to período, deverá sor estudado as possibilidades de nesse trabalhoem Salvador, a decidido a base do relatório a ser apresentado, na- próxima reuniño da EA. .

d. esquema geral: Constatou-se a necessidade da aprovação agora do pla-no auzm nacional de shlíchut até o Kinus para maior continuidado de
trabalho, e aproveitamento do mesde julho. Foi aprovado o seguinte
plano: PA: Jaimo 6 Herman -

CR: Bluma e Kutelnsky \40:8 |
BH: Moisés ו
RJ: Rosa, Hugo, Suzana6 14 , SEE
SP: Noistat, Ora (nova mina), Elisa, Vario, Chulimho, Zicio.
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e. especial para julho: para
Salvador: de 12 a 25 de julho: Yoshi

PAlogro: de 4 a 19 de 6 0
Quritiba: de 1830 "  " Paulina
Recifo: de 11430," "  Pernando z

Doverá a Maskirut Peilá achar um nome para auxiliar em BH ao Moises,

em julho.

9. Guisbarut Artzit:
1. דדס Shlichut Chalutziana: foi apresentado oaprovado parte do ba

lancoto. Ratificada a distribuiçao das gastos de ámbito nacional 9

carregada a Guisbarut Artzit de estudar, ao tórmino do balancete, as

cuotas de lucrodos snifim. 1

2. balancete vinho; 'a ser visto na reunigo especial da 64 com a ghisba-

rut da hachshara. ;

3. finanças KHED e empreendimento: idem.

à. Luach: devera estar nos snifim, em moádos de julho.

5. livro de Ben Gurion: 8 preço do livro sora estabolcido posteriormente,

A divisáo dos lueros sera proposta pela comissao financeira do Kinús.

6. foi feito um apanhado geral da situagao financoira des snifim e GA.

10,1
a. Moatrá: gatificndas as propostas dos snifim:

SP: Noe, Kutchoe Paulina.
PA; Gerson e Lili
GR: Shlemo ,
BJ: Dudu e Loo
RG: Fernando

“Faltam os nomos de BHe KHED, que devora ser pedidos novamente.

bd. Chaver Hakibutz EA: aprovado o uome do Yoshe para substituir a Bubi

como Chyar Hakibutz da HA.

e. resoluções Kinus: devido ao fato de terem se perdido diversas atas do

Xinus, alrazou-se a publicegao das resolugoes.. Dever-Se-a tentar refa

' 56-83.
à. KKL: foi relatado o encontro com q chaver Melnitz do KKL. Dever-se-á,

em julho, intonsificar ao máximo este trabalho, orientando a Machlaka

de Chínuch sobre os diversos empreendimentos.

e. S 1 anha KHaiessodipara a juventude: deyerá ser estudado sua forma

“ apos maicros detglhes, na próxima reunião. A :

£. 19 aros de Yediná - concurso: foi lida a tarta da Hilionã a respéito.

* Revsr-se-a pedir maiores detalhes. : E

g.Poguishá Sul Americana: foi dado relatória sóbre a Peguihha Sul Ameri-

0808.8 mendar sóbre o mesmo, circular aos srifim, HEliona,

Vaadat Hatnua. a . E

h, Kutner: dever-se-a eserever ao Kutner propondo a data ultima de sua

hachshara para setembro. Amx Rel

Rosa Piterman: dever-so-a escrever propondo uma data ultima dofiniti

* va paca sua hachshara, en 30 de junho.

1. próxima reuniao: 3 de agosto.

11. Peguishá com o garin-aliá: foi realizada uma peguishá entre HA o echaverim

do garin-alia, combinando-se uma serio de taf-

kidim deste garim ao chegar a israel, contato com o movimento; relatórios

sobre o movimento, etc. j

12. Añsofá de chovrá da HA: em assofá de cheyrá realizada, para estudar datas
0 הר | o perspectivas do atual grupo da HA, resolveu-se

manter todo O atual grupo em trabalho tnuati, ficando de uma próxima as-

sefá em novembro reestudar o assunto. > 


