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Aos
Snifim,K;H;B.DesVeHatnua

Machen,Gueva,Shlichim Ur.8 Ch,
ve . - 9 DadPresentes: Jaime, LeosLevisLeo Harif,Moshe,Rosa,Abrão,Kutcho,Pa lina, “vigdoris,

Naftalis Ilana, Mosca e ₪01

Aprovou=se a ordem do diasiniciando-se os relatórios dos sniíims.

B.Horizonte: Após a moatzé o snif encontrava-se completamente desorganizado
₪ desmembrado ,O primeiro trabalho foi o de organizar a estrutura do snif

cop 08 poucos elementos que haviam.Na o háimaapilim e a shichvá de bonim £
práticamente formada durante 8ste perfodo/de trabalho. O grande problema é
a falta de madrichim, devendd.a chaveríá ב | reunir kvutzot ao mesmo temposFoi feito o pedido de ma s um sheliach para. ña ia

$em situaçãojnão| boa
am impulso satisfatório, 6
za cionaús e educativas, As /atividades/ e

Tuturando ag im de xtm

ali
e com bom número de famrittipantessAmédia de par
foi de aproxinadamente/ 55-chandchim. PATA /

. E | Le y וב :Rio de Janeiro: A situação) do snif 8/normalf! o-se equilibrado o funcionamentda equipe de trabalho, aו a situação numérica que deve
a

  

 

  

 

    
o início puderam dar

forma as bases organi-
o de forma constante
ana última peul£

Curitiba: Encontrando o sni

 

    
   

se constituir em um) preocupação conét “para 8s fperíodo.Foi iniciado o trãbalho naZona Sul, eat étanto sem alcan Pat o mopigntó resultados satisfatória
SePaulo: O trabalho désóe a. moatzá constidni se en continuidade no processo 1-niciado no pemestreranterior.Amr sir 1 tzux Foi constituido umVazd Hasnif que temo duxíliado do trabalrodirigéncial e ativizado os maapilim.Foi formado um novo«préZohug de-+=0fin coma Rrbicipação de 6 bonime

+Pellegre: À situaçãoé 004810 grupo de traba1Bo é bom, continuando o trabalhoiniciado no Asו condições dofishuv judaico tornam-se dia a dia

 

  
   

 

  

   

  

 

  

im tomou características mais sé
mais difíceis ao trabalhbsl JA shichv” de

entretanto a de solelim está som
rias. situaçãe da shickmão tzofimmol
frendo a doença dos clubdzinhos. EN
Salvador: f snif est” em Ted o ע290828850ס 8 nvolvimento.quase tôda a juvent e-₪ 010866968 nomóviho to. A preocupação atual é a shichvá de bonim₪ e estes devem ser preparados¿ára que possam ser a força dmpulsiva do snif.

    

 

   

Recife: Também éste snif encontra-se numa bôa situação, tendimdo sempre a melha=TaroAsituacío das shchavot-moúores é das melhores, entretanto nota-se o pouconúmero de maapilim e de vonig ampliag o destas shchavotdeve se constituir nu=-ma preocupação constante. Col a saída dos chaverim da chativá, formaram uma va-adê Hasnif a base dos maapilim e bonim existentessA situação no ishuv & das me&
lhores.

ICHUD HANOAR 'HACHALUTZI 
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Eachsharás Centinua no seu desenvolvimento meshki.0 preblema atualverificado, foi o
grande ere de chufshot tiradas per chaverim, sende que estas saidas atrapalham o
Plano de desenvolvimento. O grande acontecimento foi o Iem Hachshsrã. A hachsharê dos
Temanesnentes de Brer Chail foi Bóa em todos os sentidos.

Netsigut: O chaver Jaime deu um 261858210 8 Netzigut, constatando o fato de estarmos
completamente em dia com nossas responsabilidades.
Relatório de Dudu: O chaver Budu deu um relatório preveiteso do Congresso Mundial da;juventude judaica, de Bror Chail, des chaverim do machon de Erez e da Veida Olamit.

Artzits O trabalho tem decorrido normalmente, entrotante nota-=se um acúmilo ₪
trabalho que poderá ser ceberte com a vinda do Dudu. O centato com os snifim e instin-cias tem sido bôa,f necessário uma maier organização daguisbarut, descontrelado pele tra-balhe abservide. pelo jornal Drere

Ehinuch;
140 centato com os snifim tem se desenvolvido normalmente.
2.0 plano de trabalho é o seguintes Technit Hachedesh,10 sichet de pró-chug(Paulina),Cheveret de trabalhos manuais(P.Alegre),programa de machanot,Milen Ilustrade(Curitiba)
Dapin Lamadrich para o sem. de fevereiro e itenim nacionais para. as shchavot menores.

bedesh Hatnuas Ne mes de coutubre deverae os snifim salientar os seguintes pontos:
sf iao des movimentos juvenis. b)Ali$ de garin eutubre-novembro . c)Ampliação de mevi-
“Pito. d)Ativizago geral des snifim d)chalutziut- orientação para as esc, técnicas dam-
pliação de mevimente. É) Uma peulá dedicada ao K.K.L.
4oVisita da machlaká; O chaver Levi visitar” os seguintes אמ:

P.A.-26,27,28 de set.( existe já um pregrama preparado)
Curit. 29,30 de set.
210 - 2 e 3 de outubre

Foi resotvido de qur a visita da machlakê se prolongue também para os snifim Recife e
Salvador. A mazquirut Peilá estudará as melhores datas e o chaver que visitaráw
5.Peulá Rie-S.Paulo: Será realizado nos dias 31, 11 e 2 de novembre nos Campos de Jo»
dão.0 resh serí o chaver Jaime, assim como o responsável técnico do estudo de todos q
detalhes. Estudar-se-ê as possibilidades de um grupo da hachshará particiapar nasta ati-
vidade,

Chalutziuts

1.0 responsável pela machlak ser” o chaver Dudu .Dever” preparar material para pinot,
orientar os snifim no sentide da profissionalizagao e os chuguei miktzei de cada snif
Verá- se as possibilidades da elaboração de um iten dedicade a problcmas gerais de cla-
lutziut

2. ali” de outubro-novembre ficeu assim constituidas
a de eutubreslMarie,Suzana, Chulinho,lIlana, Sarita, Reasa e Zicios

8
de novembre: Bluma, Lili, Herman e Shlemê.
snifim deverão fazer peulet de despediada com as org. Sienistas locais.O garin e

hachshará em Eretz deverá manter um contato constante con e mevimente,
3.Aliat Hanear: H” univamete uma bachurá para o grupe de 20 de out. e uma possibilidade.
4.Aliat Bodedim:; Viajará a mas de um chaver em aliat Hanoar pata Brer Chail.Há possilllidades
de um senher para aliá a Bror Chail,
5.0s pontos fundamentais da peguishá de chalutziut de nevembre serão os seguintes:
EE do grupo aliá da chativá para abril. b)meshek aliá e problemans diversos.8 -

Entradas em hachshará. d)Planificagáo futuras0
640 contato cem Erez deverá ser ampliados
7.Hachshará: a)O exame de ivrit será realizado no dia 18/10 devendo o mesmo ser mais severe.

bJA hahchshará deverá publicar um iten a sair no chedesh Hatnué.
0(0 chaver Kutcho ficeu responsável da elaboração da monografia da hahclishráã.
d)As chufshot deverao ser observadas com mais rigidez ne seu tempo.
e)Foi apresentado um tochnit Hameshek que desenvolverá ainda mais o תו

+tenut 25
₪" Drors0 número de rosh Hashaná teve mais de 60.000,00 de התשמס108 5
maior contribuição dos snifim elaboraçao de jornal.Até o fim do ano deverão sairmis
deis jornais, um em fins de eutubro dedicado ae Chodesh Hatnuá e eutro em infcios dede-
zembre para as machanot0 chaver encarregado será o Dudu.Os snifim que não preenchem a
quota correspondente , o dinheiro a cobrir passarácomo dívida dos sifim.  
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2. Diunim: Bste será o nome da nova públicação em substituição ao Loket Idiot, constituimdo-se em uma tribuna do debates internas entro os mevugarim de mevimentesDia 8/10 deverésair e primaire nánere,
3eShirens Há possibilidades concretas na elaboração de shiren preparado pela chverá She-sbsna.O estude final de sua tlaberação fica a cargo da masq. Peilé.4.Artiges " Neva Kultura"sPrêximamente deverá chegar nos mnifim.
Guisbarut +4
1.RelatirioEPelos balancetes e ergamentos apresentados, pedemes observarque a si financeita atual & deficitária, e nzo h” perspectivas de cebrirí o mentante,dasdfvidas.É necessário uma maior colaboração dos enifim para a solução deste problema, .2sReselveu-se cengelar 40.000,00 da divida da hanhagê para cem o Keren Levitzut. À discutesao final deverá ser feita por ocasião da Voidá,
3:14720 68 Ben Gurien= Os sifim deverão procurar vender no mes de eutubre,4eliasa—chaver- Quase nenhum snif envbeu e mass-chaver correspendéente a0s mesos.1 necermé-rio que se envie, assim ceme balancetes mensais. \ 45+Tilbeshet= Os snifin deverño fazer es pedidos imediatamente,6 «Finanças Mishlachat- Os célcuães finais seguirás em carta aparto.Tolni Espoutição des lucros- Serê feita do acordo cor resoluças da Moutzê.SeBochuut-- O abrazo de dinheire ton prejudicado em muito a movimentação financeira, O“talsiy madrichim é irrisório e irreal,f nevessírio aumentar êste Taksív.O taksiv de mo-A ato também $ pequeno em relação aes inúmeros castes. Iniciaremes um maior esclareci-te e exigiremes un aumento justo,

1905: Uxtemas
dMezs, 20 juvenil- Deu resultado em S.Paulo.0 nov. deverá tomar à iniciativa-desta for-vc 88 diverses smifim ende há outros movimentos Juvenis,

2.Vaad Hanear- 0 vand Hanear recenstituido em S.Paulo deverá ver tambén um carácter neciosl.Nos mifin ende ainda não há,deverao precurar formar uma vaadá de amigos de mevimente, Pua-
:1 92108, Pieneiras, no sontide de nes ajudarem financeiramenie.
278768 Kajemet- Doveremos intensificar nosso trabalhe neste setor,
Elcigões de eutubre- En P.Alegre e Rio deverdmas apeiar es candidatos judeus de part, de-11958182 ₪.2פו18 110828 2 03200 65 288678 Klalit.Nos eutros snifim, o movimento devengopet- : as ferças mais identificadas com nessa linha ideslógica.Nao devemos nos manter passíveis.5.4 partir de dia 28/20tembre encentrar=a0-É ne Brasil o masquir de Tehud Olami,chaver A»cavis0 movimento deveré fazer peulot conjuntas nes enifim onde Ble se encontrar.

Shlicmt B.Norizonte-— Náe encentreu-se chaver para shlickut junto com Naix,Deverá ser amapreecupaçeãs censtante da Hanhagóá artzit em oncentrar um chaver. Sem âúvida, para dezembro
deverá seguir um sheliach a '$sto snif para ajudar nas pachanot, .

gium : Foi discutido tedo e programa ideolégice, assim ceme es questões técnicas) Se-
יש

¿lizadocutre os dias 17 a 22 de nov.0 centralizador ser” o chavor LovisSeguirê o emcempleto a parte, assim ceno a lista dos participantes.
ficação lndial- Será levado aos snifim no chodesh Hatnuã.Na Veidg Artzit deverão Ber

1508 0180088009 ₪818 86ְ
; Mapai- Em todos es smifin em que houver possibilidadesda formação de uma juventude
Fe da %-- de meviménte;, dever-se-é issentivar a formação desta juventude, cuja eried-ção clara deverá ser a ₪118.76 possibilidades de tal trabalho em S+PauloyRio e P.Álegre .
Relatório de O chaver Zício será o responsável em Israel,

umב levantamento, sendo que e grupo final será formado na reunião
de nevembre, devendo es aifim preperem e se preocuparem uípartir desta data.
+ ichim- Para janeiro de 59 2speramos a chegada do chaver do Eroz que subsi-is o chaver ה sheliach da מס passar as machanet e atividades centais.O sheliach em substituição de Mosca deverá chegar antes da III Voidá Artsit,

reuniãe- Será realizados depois de Simposium, peguishá dachativê e de chalutziutTE ה nos dies 24,25,26 de nevembro.Os pentos fundamentais serão:
ae das machanot

ão das atividades centrais.
e Constitui de grupomachen»
ã peו da peguishã do chalutziut,

“e)Preparação da 111 Veidá Artzit, eia

Terminou a reunião com a despediada aos chaverim da H.Artsit passeda.
Deca a 6 Sem mais, dospodine-nos cem é nosso chiluteiano  



0 ל OS / % 4

לה .porme ind9 Hasteב temas
: רצ Eos sa 19 לכלב 0 ; 2.
2saio הש > pr

: +yeל er ad e per y
A א ¿2590 gue rar.opta

ASbom que לוש y ,

a é NROMtPOebrida PESA FEGuiape santo: 9 ו
8BesAprio OPR0 קש53קח 044 5as
Eperdão,sa aEו ל qa AIRIA
0 $ DUROSO POPS

Nery poleo a:AMAe pros3 ta a 3
, לחי aiaHeadsHis ל :

. a “osAdm “store% éLa+ escore

Festa2 PE; aAinaPIETPEGOS DÉ SET property8 ימי zoée ד
ásMOUPA qa תפסקצ7 6₪ 209786 ganas Inlespoga):cal6

ITA gas O: STM/S$0e.Fen ]3 866 הא ada
ipEspq hequeçtriaeo
adto ₪43 6072003 59 quo saptsçeas Shea: PARE0 di
A 0Ra Játapon 7
dsEe.SIRa es eo602 6 טק tare

ET ¿dk Ye0
; ו Apae

% emyו EEq ל 30eo
דכ" - 349 queAee pee ae וחאל usRrERós

y6% תל 0Jess Demo come sisi ; ;
Veg nine qums5feos mc 7%e ge:OAanמ Sida
Dores:5 193630,eae AIR 1 א 0% dea3MOR. ה boat23

8 ; PESy tdho לע

es çopensar

apos?granel?
a eparo apre 6

86 דלץ% HE. acta duna ERR
ja JTeRea RA msperoE

 


