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Zício
Blardina
Paul Ina
Rosa

Presentes =

-.7.7.

Ordem do dia
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1) ordem do dia
ata anterior
correspondência enifím
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7 chalutziut
8) relatório do plenário e
b) trabalho sara sitá de junho -

e) ulpsn

7) Kachon =
a) grupo
b) responsável
e) esncentração

8) atividades de verão
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Hário
Hugo
Lily
198
Suzana
Buby
Sslomao
Jimico
Chica

3hul inho
Edith

Do ÇÃO 279":UTTa . . .

relstórios da Assefá de chevrá da H, A,

emrovação
Pal
àc cmpenhant es
noar

enifim,
machane central de tonim
seminário סמ1מג60מ% .
machané centrol de YófJyá manpilim
gemingrio ideológico
datas e ₪68
programação e responsáveis
hanalst
Kinus Artzi
kinus Chinuchi ,
dates, locuis e regmnonsaveis
seminario na Argentina
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9) Guisbarut Artazit
&) balanço
b) atividades centrais
c) meshek aliah de 1956
à) vinho .
e) caminhao
f) diversos

10) jornal Dror
11) Editora

Itonut
1 Diversos

Mootzet Hanoar
aliah de 22/10
seminario de novembro
proxima reuniao
publicacoes de chinuch
Kinus 60 2. Tzion

HTTTTrTTSETDTDTETTOTTO TSTTTTT",

Ata anterior - foi lida e aprovada a ata anterior,

AAA TCOOTOTTTTsCTTTs

Corres ndencia - Foi lida e aprovada
PanorTaPesTeTostesTTTOTToo.”

Relatorio da Assefa de Chevra da Hanhaga Artzit

A HsÃ. lovara como proposta ao kinus que todo o grupo ds H,hÃ. fa-
À Hachshers e alia durante 0 8תס de 1957 (mil novecentos e cinquenta 8

ete) sendo que os chaverim Sazan, Edith, Cheinfeld, Jimico e Buby, deve-
ráo fozer slgah come chntiva do 7º Garin em 17 de junho dg 1957. A cha-
vers Edith ja possue um longo periodo de Hachshara e devera sair da mesma
ate dia 8 de dezembro para q trabalho de áliat Henoar e receber tarefas
do jornal e Editora, que ete o presente encontravam-se como Jimico, devendd
60 permanecer no trabalho nacional ato gua sliah, , ES
Sazan - Tem um tempo minimo de hachshara, send que devera centralizar o
trabalho de 81182 6 slichut chslutziana, devendo ainda colaborar na passap
gem do trabalho para a nova H,Ã.  Ficara em trabalho ate a aliah, A

Cheinfelá - Em virtude de alguns problemas pessosis e familiares, princima
pslmente os de sayde, devera permeneçer em trabalho ate 1 de sbril, afim
de colaborar tambem na passagem de trabalho para es nova H. À. 6 81268 ter
minar alguns outros. Estera em licença ate o inicio da shlichut chalutzT
ana,

Jimico - deverá passar sous trepelhos ato o mais tardar 20 de dezenbro,
recebendo ligenga, par atamento de pgudo ate inicios, de Janelro.,de

JehudWanoar achalute; 2 
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vendo em soguida entrar em Hachsberá,

Buby = Permenecerá na Fachsharéá até a alió,

Chico - Trabalhará en 5,Paulo até » infeio da Nachané de Mosp1lim,
nao participando da »esma afim de $: prepatar para sua en-

trada na Eschehará, logo apos 9 Kinus,

Thuch -Permanecerá ns Eschshará sflw de fazer alia com o 2º gruvo em

0 fins de 57,

Toshe =8 em trabalho até » Kinus, devendo ingreesar na hachshe
rá soe o Kinus,

Zício e 01188 = permanecerão em tratnlhos do movimento de 800700 com
as datos do clengrio de chslutztut,

Os chaverim Zinho e Kutner terão suss dates de slig marcadas na 008=
das atividades centrais, sendo que em príncípio nibos deverão entrar

סמ 1180080078 8
A orientação da mesefs do chevrs da F.A, fol de que se 1

nicinsse um plano completo das dusragene de trabalho da Fá, stnal
vara 8 nova ser eleita no Linme, no sentido de que um ¿rupo central

da nova Hasnhega *rtzit de ?, "mulo recela 06ross0 dos trabalhos.

fora funçao disto e para 415 corsntir a continuidade dos tree
balhos na EES “rteit e nos enifim, ם vinda de echaver “icio para a

8 ה. no maximo ste 2 de janeiro de 1957,

Chaver Shulínho devera cair em shlichut para Porto álenre
ate 5 de Dezembro, A chavera Fosa devora trabslhar em 3, Paulo onde

preparsra ₪ machan é central de bonim 6 auxiliara no seminario de Vhi-
םט6מ+

Dever=:0=8 realizar todos os esforcós afim de que a prisas
gem do trabalho não irtervenhs pa boa continuidade dos enifim,

= > => >< דאאודדדדדדדדדדדדדדד O O

Relatórios dos enif

Foram sresentados curtos relatortos da situaçao 08 8%-
tuação dog snifim, de hachsbarah, e Eanhagah Artzit,

¿AA77 אווווווווווווווווורוו AyOeey

Jchud 90800" "">1 
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Chalutziut

Foram apresentados todo um bloco do Plenária de chalut-
- alut, comprendendo a composição do 8% garin nacional, datas de en-
trada em Hachshara, plano de profissionalizeçao, data de alia, do
7% garin, :
( A mta do Pelnário de ehalutziut segue anexa)

6
a O trabalho para pais 6 acompanhantes, altat hanoar e ulvsn

sera iniciado imediatamgnte. Ficaram designados os shlichim da H,A,
nos Snifim como responsaveis por chalutziut em geral. Degignados
também os seguintes chaverim para o trabalho de aliat hahoar de uma
forma ka 'irrevogavel,

S.Paulo - Paulina
Rio de Janeiro- Blandina
P, Alegre - Lily
Curitiba - Suzana
Recife - Sara
B. Horizonte - Hevrique

A responsável gersl pelo trabalho será a Rdith, Ela deverá
percorrer os princivais snifim entre fins de Dezembro e durante Ja-
neiro. Da mesma forma inlciar-se-à O trabalho de propaganda para o
ulpan de Bror-Chail, Responsavel geral para todo trabalho Sazan,

Q>
Foi aprovado o gruno nacional do Machom, é são os seguinte

chaverim, :
S.Paulo - Nair, Kapulski, Aron
P.Alesrée .- Bernardo Pitterman
R, de Janciro - Ana Gorishtein

Axresssngexer A
O assunto ainda será levado as mazkiruiot dossnifim, uma

vez que envolve problemas do gruno nacional, A concentração. do grupo
do Machon sera em Fevereiro no K,H, Ein Dorot, +
Responsavel geral pelo grupo do Mechon viagem e problemas políticos
envolvidos =« Sheinfeld,

- - a a o e - el 9Co ME CE TE COL TECTOS ES UCSEE E|E gr Oe

“ Jchud Hanoar Hachalutzi
ACA ₪ 
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atividades de -Vergor=

Hachanot locais - Taofim 6 Solelim » 2 ₪ 28 de Janeiro

Hachsnot centrais - Bonim = 16 a 30 de ¿otro no Rio,
Joy Hgtouá lemán K,£,L, = dia 1
uleto do Sem, Chinuchj » dia 31 = p/todos msdri=
chim do movimento e presthugs

Nagehimim = 10 de Fevereiro,םפמ9580111064
Bus Chinuchi -6 :

Artzit - 27-25 8%6 7 664. : אומגה—
Abertura do Kinus no fimda Hachané de Maap,Vagsh. . 1
As machanot centrais serio resilzadss no sítio Dafang no Rio, /

Wachané de Bonim = O programa serasobré "sociedade bruguesa", infras o.

₪ שוההיל 6 cuper estrutura, Deverão ser ainda introduzidos no pros a

grama artzgot sobre temas “lermelis, 2

Hsnala - q « Wario; Merakezot - Nota; Recponsavel pelo programa -

582. : : | à

Chug t= Reco, Kucinski, Lily, Rosa,Bluma, Dudu, Salgmão M,y 1019706 6
kowekiy Perrando, 2 2 0

ו
Dorinha & Híltou em príncipio, Espera-se a vorticipadas de 80 chaverám.

3eminário Chirucht = : |

5 0060006 - Neustod, Paulina, lisa, BosdyBlsbllina,:
Enur r o Fem ;

7 5
-

-,","."."*>" 7,770,747 OOAAPP

8 1 - A comissaó responssvel-pelo seminário &z elsborara

o temario ds Kimus, |
AAayASEaqOar ור

Kigue Artzit- O temário será elaborada polo mazktrut petlá,
. -

¿> eATIAAAA

minsrio np Argentina = A Guisbarut artzdt ostudará juntemente coma

7As A SUETELIdae ₪0 dispensar alguns chaverim para Argentina

-.":,*,ל.7 AAAEODROOOREOOa
+ . “+

após ne atividades contrale reslizer-se-a um festival no A.B.I, com a
rarticipaceso des instancins etonista do Rio, | '

areim 0 ל à ₪

achané de Hagpilim
rs 4 te Lanções socialistas vo mundo e em Ternel, além de uma

vilas internacional do mindo e de Kretz, A mechané ee gra,

 ה
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-aboração do programa - ZíÍcio, 00160,
¡sh - Chaitehik
jrakez - 2 +
Aug --Zfcio, Neustad, Chaitehik, Mário, Peixe, Herman, Shlomo, Elisa

Blandina, Paulina, Hugo, Shulinho,

A - -
SET IAECO ל

'%>...: Aartzit(G, As )

a) balango - O balango de 26 de Abríl a 26 de outubro, estã praticamen-
te pronto; será datilografato én várias cópias e enviado

as mazkirúiot dos snifim e instâncias]

b) atividades centrais - Em virtude do taksif para meshek alia da Pio-
neiras nao ser utilizado em 1956, deverão os

Cr.$ 2.000,00 cedidos pelas Pioneiras utilizados para a aquisição de
um meshek completo de machané, tais como barracas grandes do exercito
meshek em geral e montagem tzrifim, HEXÁXK Deverão ainda serem traps-
feridos os materiais existentes na fazenda do Tehenisky para a Fazen-
da da Fang em petrópolis onde realizaremos as atividades centrais dos
proximos anos, Também deverse-á estudar a construçao de um baracão em
cobertura de telhas no K,H E.Dorot, para seminários do movimento, Res=
ponsável geral pela movimentação do dinheiro da Pioneiras « Sheinfel&,

e) Vinho- 4 hachshará enviará chaverim para trabalhar no sítio Bulles
Serao feitas 3,00Dcaixas dg vinho. O emprendimento do vinho

e: sob patrocínio da G.A, À Hachshara recebera maior vorcentacem,

d) caminhão - O caminhao que sofreu acidente em Jundiaí, ja estã em
S.Paulo para concerto, que já está se realizando, As

despesas orçarão 20 redor de 40,000,00. fa se insereveu do V.L,H, p/
que de Eretz venha dinheiro para concerto,

d) Kéren hashlichim - 0 ordenado dós madrichim do Mschon foi aumenta-
do para 3,000,00 er, sendo que regebemos por Y

nove madrichim; em virtude dos enormes gastos da C.A, até Dezembro o
denheiro exedente ficara na G,A, Os snifim que tiverem problemas re=
ferentes a shituf - referentes a dividas - deyerao enviar relatórios
financeiros para G.a, até 20 de Dezembro, Serao enviados 1, 560,00 cr.
sos shlichim de Recife referente a dezembro e janeiro,
edAOREERARAAAAAA

Jn - Já deveria ter saido a 2 semanas, Sómente nao saiu de-
vido 8 a de anuncios, Espera-se agora a saída do nº6 ate B de
1O matetial será remodelado de scôrdo com os ultimos acon=
tecimentos em Br
7Dd Hanoar "| 
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Jornal nº 7 « Provostas de saida até fins de dezembros % infeios de
Jjangiro para que seja enyisdo entes des machanot, Doravauto o Jornal
sera lido por uma comissão de 4 chaverims Chicos Jinico, Neustad, Shein-
fold, O entf P.AMegre so comprometeu enviar cota de Cr4 3.500,00,
TE EA y AAAAA

.,".דופ.7777777.77.777

It ondt

Anach im > gocislismo = deverá estar pronto ate 15/1
eket especial sobre Hungria até 19/12

Deverão ser srrontadas publicação pers masnilim sobre tes
mas das Rena
2CTT CiUCUTUTCCUCUTTA|
Editora

Ja temos em caixo aprox, cr,$ 100.000,00, O livro deverá
ser colocado no prels ate 20 de Dezembro, aquord a=2e que ficará prone
to até oergo
- E a aeoUCL UUCTCCUTE AT CUP

Diversos —

Mootzet Hanosr « Deverá se ver 9 funciôngmento da N.H,

Al1ó de Sutubro = Deixsram de fozer sita com o grupo por motivos injuse
tíflcados Jaime e Puth Katz, Sus intengso fazer 5

altã daqui um o meio ano, Após algumas discussoes fot resolvido que
ambos estas dosligados do Yayimento.,

5 de Novembro - Em geral teve tos aceitação vor parte8 תעס=
gentes e nlesnço ce objctávos, Deverá se ces

tudar a forma de elaborar ums vublitaçãao, A Hazk, Pella fMorá encare
regada de blocar ge rropostas., apresent odas e trezo-lsg para 0 tempo
rio do Kimus, Será escrita uma corta completa.ns maskiruiot dos eni-
fim cobro 9 conteudo do seminario,
CosTeTo "ss

Publicações de 0010108 =
Haceds de Pesesch - Uma contsado , e será encaregads uma

: 00018888 60 ilustração no Rio, Réspons
807018 - 31188, 21980108 Nório,

אוושוואואתולא

us P.Tzion > Noseoe chavorim participara do Xinues do P.Tzion. Um Y
ee. da 5 relstou O tomas "juventude É partido”, Desianado e chy-
ver XH&ESKEEIA Chaitehik, representante parao exacutivo no comite Con-
tral,
nr“. “geo e "yro

Peuníão da Hanh rta > 7.8 de janeiro de 1957,
2

Jchud Franoar 00072 

 


