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Mazkirut Hasnif, K.H.E.D.,M.Olamit, Vaadat Hatnuá,Garim e Machon.

Chavenim, shalom

: Estamos enviando a ata da reunião da Hanagá Artzit, realizada nos

dias 28 e 29 de setembro, dela participando os seguintes chaverims:-Levy,

60 S,Karabina, Efrati, 180 E, Zeltzer, Nair, Ana , Arño, Dudu e Moshé.

1 - Relatórios
Smif Pôrto Alegre - Mostrou-se acertada a orientação dada no

sentido de dar a Sete snif uma shlichut forte e a certeza na possibilidade

de recuperaçao do mesmo. Decorridos quase dois meses apôs a última reunião,

modificações sensiveis ocorreram, entrando o snif num processo de recupe-

ração e ascenção.0s antigos chanichim que haviam se afastado, foram nova-

mente trazidos de volta, passando o snif a ter pouco a pouco uma vida chinu-

chi normal, o que de há muito não se observava. Conta o snif atualmente,

como média de participação real em peulot:
30 tzofim
20 solelim
10 bonim
10 maapilim-magshimi

Pontos específicos:
a)Relagoes externas - necessidade de contacto

da Hanagá. com determinadas pessoas do ishuv que nos ajudam, atravês de

retribuição.
b)A escola local contimua se constituindoem problema para nôs, es-

tando, por exemplo, agora, programando uma excursao à Argentina, O que virê

prejudicar a participação de tonim nas atividades centrais.

c)vendidos 250 luchot apenas da quota de 500, até agora.

oi = Deve-se continuar em contacto com êle , mantendo-o dentro

do snif, em tarefas não chinúchicas, até novembro, quando deverá vir a

S.Paulo, propondo-se-Lhe saif de Pórto Alegre, por ausencia de ambiente

favorável ao seu trabalho 1á7 Mp 2 É EU aos

snif ¿Curitiba — 0 trabalho tem continuado no mesmo ritmo

caindo porém numa certa rotina, havendo problemas comamas bachurot, que

recem de nivel culturalx mínimo.

a)luchot- vendidos 89 dos 100 propostas

808 08 exames médicos dos candidatos
tisfatôriamente, cobrindo

são madrichotyque ca

Pontos específicos:

pJáliat noar- já envia

c)jVasd Lemaan Tzeirim — começou a funcionar sa

já parte dos gastos do snif.

¿if S.Paulo - tendo a K.Bin

AN Toshit, Já que aquela E. RA

Em asseifá realizada recentemento,
a pa

articipar da mazkirut. Outras kvutzot tivera Ee

date o Chodesh Hatnuá existe uma programação intensa +

Dorot. atravessado dificuldades, estas se 207

8'o ponto nevrálgico do mesmo.

haverim da K. foram indicados a

situação melhorada.
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Snif Rio'- viu-se o trabalho da mazkirut em muito prejudicado pela ausencia do

38001861, Apesar disso continuou.o snif a se desenvolver, ampliando seu número

de chaverim. O problema de moadon continuou prejudicando, entrando agora na sua

fase final de solução coma remodelação efetuada. Foi formado e ampliado o Vaad

Hanoar sendo porém necessário um grande trabalho do acompanhamento ao mesmo, O

que não estã deniro das possibilidades do grupo militanto, por 118148080 de tempo.

Foi formado um prê-chug com sete madrichim e qualitativamente bom. Langou-se 0

snif a un trabagho do ampliação no Ginásio Hobreu, realizando lá uma messibá com

tom êxito.

Snif Recife - foi lido o relatório escrito enviado pelo chaver Bernardo P. Orien-

tou-se a visita da Hanagá ao snif.
» -

Snif alvador - não foi enviado o relatório pedido.
3

K.H.Ein Dorot - foram pouco a pouco sendo introduzidas modificações no aspecto

mishki, procurando-se introduzirmuma nova mentalidade bem relaçao aos problemas

de meshek, o que culminará com a realização do Iom Tun Está sendo terminadaa

obra de reforma do chadar hatarbut.

Mazkirut Peil4 - A passagem de trabalho, feita da modo gradual não

trouxe maiores problemas. Notou-se no entanto u!a má divisão de trabalho, so-

brocarregando o chaver Karabina, procurando-se agora melhor planificação.

Foi sentida a redução da mazkirut peilá no aspecto de Chinuch. O contacto com

os snifim foi normal, bem como: com. as instâncias.Particifou a mazkirut peilá

ativamente dos problomas da hachshará, tanto no sentido mishki coma: tarbuti.

O trabalho de Vaad Noar foi realizado, apesar de que em alguns momentos viu=se

prejudicado por problema de disponibilidade de tempo, No 36502088 Ttonuni

será publicado o Lahorim e o Diunim, ainda esta sonana.

2 — Debates
Constatamos uma certa ascenção, apesar de pequena, na situação geral

do movimento. Enquanto alguns snifim se mantiveram em situação estável, outros

melhoram sengivelmente. Também a “achsharã se manteve sob o ponto de vista che-

vrati com progressos consideráveis no aspecto mishki, tovendo-se ressaltar a

ligação maior entre a Hachshará e a Hanagá Artzit. Novos Vaadei Noar foram criados

langando-se o movimento pela primeira vez à compra de um moadon. Nota-se no entanto

ausencia de forças de trabalho suficientes, NSל sentida a ausencia

de um sheliach de Eretz num snif como o Rio de eiro»

3 - Chimuch - a )Machlakê e tochnit'do trabalho - 2918 81800018 08 טמ 0280702 001000
trado integra Imente. Nao sairam as publicações propostas, com excoça

9 da complementação dos tochniot hachodashim. Resolveu-so no ontanto
Eid publicâ-las, aproveitando-so a prosença do Moshé para vor: o esquema

das mesmas, com cada um dos respondáveis, antes da volta dos mesmos
aos snifim. Quanto ao programa de metodologia para o chug de tzofim

o;Moshê deverá escrever para o Bernardo P. , encarregado do mesmo,

Foi acentuada a necessidade de maior participação do Moshê no tra-
balho da Machlaká, apesar da distâncias

b)Chodesh Hatnuá - foi apresentado o esquema do mesmo, tendo como

temas centrais - "Erez- 2º Kibutz tnuati - 10 anos" e "Chodesh Haachvá

c)Peulat Hanagá e shlichim em novembro - 8026 o seguinte o calendário

dia 16 - Tom Iun - Economia - resp-a Mazk. Peilá
17 - Peguishá de chalutziut - resp- Levy

18 - Estudo e trabalho de tochnit Lemachanô, Efrati
19 e 20'- reunião de Hanagá

Nêsse ponto, surgiu a proposta do chaver Karabina, aprovada em seguida, de que
junto a cada reuniao de Hanagê se programasse sempre um Iom Iun sôbre um tema de-- 
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terminados

d) Machanot e seminários centrais - serao os seguintes :

18/1 a 30/1 - machang de bonim em Petrôpolis - responsáveis pelo programas Nair e Ana

devendo em novembro estar pronta uma proposta completa.

26/1 a 29/1 - cogcentração da geração K.B.B.I-Ein Doroi na Hachshará - resp-Karabina

1/2 a 8/2 — machanê tzofi para maapilim-magshimim em Potrópolis- resp. Efrati

11/2 a 16/2 - seminário chinuchi em Jundiaí - resp- Moshé

18/2 a 22/2 - seminário ideológico em Jundiaí - resp - Levy

24/2 a 26/2 - Kinus Artzi - na Hachshará

Como responsáveis pelo programa de tzofim e solelim ficaram encarregados

Ana e Benjamin, respectivamente. - eS
Todas as propostas deverao estar elaboradas até a reuniao de novembro.  
e)Peulá Rio-S.Paulo - como proposta alternativa para o caso de impossibilidade

de 2081186248 em Brasília, ficou proposto Ilha Bela,

sendo responsável a Mazkirut Peilã.

4 - Chalutziut

a)Iom Iun na Hachshará - dado um relatporio a respeito da reunião da Vaadat

Hameshek com a Mazkirut Peilá em que se determinou os pontos da ordem do dia para êsse

Iom Tun, que serão os seguintes:
a)qual a função da Hachshará?
p)Sistema de avodá nos anafim
c)Tochnit Hameshek de um ano

p)Bilti=tnuatiim - em vista do afluxo de bilti-tnuatiim nesses últimos meses

foram revistas as medidas a serem tomadas por ocasião dos: pedidosde entrada dêsses

elementos. Em primeiro lugar que O candidato deve fazer uma visita de um dia à

Hachshará para um primeiro conhecimento de ambas as partes; em segundo lugar passará

por um período de 15 dias como visitamte; depois disso entao por um período de 4 a 5 me

meses como candidato, devendo todo caso ser viisto em conjunto pela Mazkirut Peilá e

Hachshará. Constatou-se o fato de Hachshará estar em condições de receber bilti-tnu-

atiim. Para o caso de José Kaiser de Curitiba, ficou resolwido que virá diretamente

para um período de 15 dias.”

c)intradas próximas - foñamrevistas: a situação de chaverim nos snifim que

deverao ter sua data de entrada definitivamente marcada na peguishá de chalutziut de

novembros

d)Aliat Noar - o trabalho foi passado para a Gália devendo um primeiro grupo

partir a 28 de dezembro e um provável segundo grupo em maio de 1960.

e)Profissionalizacao - desanvolveu-se uma discussáo,que partindo,do caso

específico do Snif Rio transformou-se numa discussão geral, como preliminar à

discussão que deverá se fazer por ocasião da peguishá de chalutziut. Ficou mais uma

vez acentuada a orientação geral de profissionalização e E.Técnica como instrumento,

ficando ainda os chaverim Levy e Karabina de escrever dois artigos sôbre o assunto a

ser publicado no próximo Diunim.

e) Próxima peguishá de chalutziut - ficou marcada para o dia 17 de novembro

no K.H.Bin Dorot, devendo 14801762 do forma concreta sôbre aqueles pontos levantados

na última peguishá de julho. 
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5 - Guizbarut

a)Balancete s orçamento + serão prôximamento enviados aos smifim

b)lul - estã sendo feito um estudo retrospectiva

c)Moadonim - está em pleno andamento o trabalho da comissão de moadon do Vaad
Hanoar de S.Bablo.

d)luach - em vista dos péssimos resultados obtidosg não compensando o tra-
balho invertido na preparação do mesmo, propôs-se fazer um estudo a respeito de for-

mas de campanha a ser adotada a partir do próximo anos Ficou o Léo responsável por
fazer um estudo a respeito e apresentar propostas concretas no próximo Kinus»

6 = Relações externas

a)Vaadei Noar - viu-se especificamente o problema do Vaad Hanoar do Rio,
recentemente formado e que agora passará por uma fase decisiva. Com a parfida do
chaver Elroi, surge o probloma de acompanhamento do Vaad Hanoar. Deverá por ora

tal trabalho ser feito pelo Dudu, devendo o Karabina participar das reunioes, já que
outras possibilidades não existem. Mais uma vez se acentuou a necessidade de um she-
liach de Eretz no Rio.

 
9 b)Vaadat Tnuot Noar = ficam por ora postergadas as propostas de Federação

Juvenil, devendo a mazkirut Peilá acompnhar mais de perto o funcionamento da Vaadá,

c)Comitê de amigos Erez-Bror-Chail - foi levantada pela primeira vez em âmbito
da Hanagã tal discussao, chegando-se às seguintes comclusões:

1)Deve-se formar um comité conjunto, para evitar concorrência e dispersão
de forças, que pode prejudicar ao movimento.

2)A 6 poca mais propícia para o lançamento de tal será por ocasião da
entrada do garin em Erez.

3)0s primeiros empreendimentos d8sse comité conjunto serão em função de Erez,
afim de estimular a participaçao de pais-e amigos de chaverim de Erez, que seriam
os novos integrantes do comitê conjuntos

7 - Próximo machzor - foram determinados os seguintes chaverim :
Nelson Balaban
Carlota lustig

Josê Eduardo Blumenfeld
Bugênia Leizerovski de SePaulo

luís Neuhaus - Rio
Minúcia Moreinos - Recife

ficando eventuais modificações a cargo da mazkirut peilá

siso
Sem mais deu-se por encerrada a reuniaos

Aei Veagshem 


