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ará - À Situação meshki está 1 1e 1 6 síá ótima.+Os chaverim i
aaa : g20 mesi Na. javerim continuaram o tochni e-4 js oO no inicio do ano.»As atividades culturais melhoraram n Ra ,e sem ainda alcançar o necessário.0s chaverim iniciarão uma inte E Sons
çao Harx todos os sentidos da aliá do 1º grupo da chativá eS+ .Netzigut - Foi retransmitido o relatório dado pelo chave
rut Peilá, notando-se com satisfação que e movimento est
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to na Argentina como no ChileeNo Paraguai o movimento ainda É novo e no Uruguai embora:
terhese ampliado numéricamênte, nao está numa bô, situação educativa e organizacional»
Hanhagá Artzit- O trabalho decorreu nermal, centinuando-se o trabalho iniciado no início

do perfedo.As finanças já foram orgonizadas e normalizado o número de militantes com a vin
da de chaver DudueNota-se a falta de um secretario administrativo que em muite dispersou
O trabalho dos chaverim da hanhagã.O contato com os snifim tem sido normal,

Apês os relatórios fez-se um amplo debate sôbre a situação atual do mevimento,seus |
errros e conquistas, suas perspectivas e diretrizeseSalienta-se até a Veidá a necessidade

. a . . 2 1de realizar-se bôas ativiiades centrais e machanot em cada snif.2 =
Chalutziut -a)ntradas em hachshará até março: 5/1- ono, Têo Harif é Shoshana Rubin

16/1- Chico e Issac fikmrkixar Grimberg
Hugo

6/2 - Newton
e 6/3 — Valdemar, Dina

PILLgrupoaliâ-gopatituicatiardos dssuadoPBodeanãs
meshek aliã- respensáveis:Reco, Ilana e Kapubski

shlichut chalutzina- a ser determinado 68006

mishlachat européia- entrar-se-á em contato com a mazqg .olanit
messibá em Erez- a ser rea lizado na chegada em Israel
responsáveis progreartístico: Milton, Fernado, Kutchoe Meri
tiul aliá- responsável:Newtán
contato com Erez- Responsável:Salomão

Ivrit- haverá exame no dia 27 de dezembro e um último en:
Os chave: deverão saber minimalmente e elef milim

Seminário ideolégico- os chaverim que prôximamante farFe

particiárao no seminário ideológico para maapilir

oncentração- haverá uma concentração da 6 dias nos inícios
7 de março p srupo em aliá.O responsível será o subs+

tituto de 8 concentração visa 1
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