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Maskirut Hasnif, KHED, Me Olamit, VeTrua, Garin e Machomo.

Chaverim Shslom

Enviamos abaixo e ata da reunião da Nanhagã Artzit, res

119808 ת80 dias 16 a 18 de novembro, contando com a participaçao

dos seguintes chaverimt Levy, Leo Se, Kariy, Zeltzer, 317871, Anna,
Bapulsky, Dudu, Nair, Ylda, Lão He, e Moshe.
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da
inAdela teve a sua situação estabiliza

des

tnug, que atingiu nesse snif muitá bons resultados». inicl-

oy-5e o pre-ciug sendo que são grandes as possibilidades úe a
vê  מסס81202% e solelim. A kvutsa de meapilim tem participado a
vamente nos tratelhos do snif devendo se iniciar imediztaman te o
trabslho para as machanots

ij,ras devido a ausência do chaver Aron, foi dado um

selatorio em basê às cartas recebidas. De um moão geral a situação

€ nosmai notendo-se porem una menor participação de tzofim nas &=
tividades, sendo que o chug de tzofir continua se constituíndo em
|
problema para umaboa hadrachas

,staulos foram realizadas duas realizações de caráter exter

no sendo uma ne cidade de Sorocaba em congunto com a Hachshza, com
tom êxito, prejúdicando perem o trabalho normal 600 8 shichavot
menores. Houve uma modificac ano no grupo de trabalho, passando o

chaver Bénjauin para o cargo de maskir ate a como Zeltzere
Continua-se constatando as mesmas falhas no espirito geral do snif

tem como em sua dirigónd a.
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 מo chodesh hativa representou para o snif um grap

¿g passo
an
pen|agresor congideravel aumento na situação nu-
merica, contando o snif com uma media de comparsciaento em5%
acína de com chaverim. A messiba de encerramento do Chodebh foi o

ponto alto do mesmo contando com cerca de 250) pessoas; nessa oga =

sião foram inauguradas as diversas reformas levadas a efaito no

moadore “repara-se ja o snif para o trabalho de machenot, que apre
sentam otinas perspectivas.

1cajuacor: continua falho o enftato con 6686 snif, sendo as

ártimas informação da visita do chaver Levy em fins de outubros

Tem-se mantido asituação como anteriormentos |

ICHUD HABONIM(DROR)00000

Sade - Continua o snif em situação difícil, tendo se afastado alguns
Chaverimo

 "שרNo aspecto mishki continua se desenvolvendo um tom trabalhos O eop

cto com o snif SsPaulo foi constante sendo desenvolvido um programa de
;
artzaot sôbre História Judaica com bom resultado. O pequeno número de chaves
rim faz com que surjam problemas no aspecto chevráti .

Esplá + Não foi dos mais satisfatórios o funcionsmento da MePeila, tendô |
o ma divisão do trabalho, agravada pela aysencia de um chaver concen-

trado no tafkrid de  יי8 polo estado de sgude do Karabina que muitas vêNo seu aspecto tecnico funcionou normelmentes

o >

zes o afastou do trab

- sido reduzido o contacto com o ga
one

2 >

emEretz bem como com os miétichei

Giraram so rgdor da sitúação dos snífim, de Hachshará e das

funções da Mazkirut Peilo, chegando-se a conclusão da necessidade de atene
ção especial aos snifim S.Paulo e Recife; planificar entras en Hachshara

emfunção de necessidades do movimentos.
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:
 כde fzofim - foi aprovado o tochnit sôbre "animais que

trabalhem", sendo responsavel pelô mesmos Ana»

erro

tochnit "Republicas

Juvenis"

- deverá ser elaborado

pelo Benjamin o

sehdo éste tochnit alternativo so de "Shoftim"

ja existente, segundo a composição da shichva em cade snif.

c)achanê de bonim
Data -"18/1 9 30/1

Local'- Petropolis

0h - roi

Merakezet = Najr
Madrichim'- Noe, Bernardo, Arnaldo, Dani, Nair, Ana, Fenjenin e Jaques.

Progreua - Problemes Israslis, sendo responsavel pela esquenatizagág a Nálr.

Como consequencia do nm

ticipar da machene a chavera Raquel Leas

reduzido de madrichot devera pare

d)lom Hetmua - será realizado no día 31 com « presença de bonita

e maapilim, como em anos mteriores.

Local '- Petropolis

Rosh - Efrati

á

Madrichim (tzof4ut) - Noe, Bernardo, Arnaldo, Valde, e David Ma

Sera essa uma tentativg de renlizar uma machane exclusive entá
tzof1, constendo da mesma uma massa de tros días à Pedra do Sino. Deveres
mos entrgr em contatocom o  שחno sentido de obter instrutores para
a rachanse Caso tal não seja possivel, os madrichim acima deverão ter um ou

dois dias de concentração antes da muchans de bomim,

Ea
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3.
em SPaulo em conjunto com o Efrati e instrutor do Avanhandava

Seminário
Respo'- Moshé

Data -"11/2 a 16/2
Local - Júndiai
Merakzim - tzofim- Nair

,

. Solelih -6

2

bonim - Aron
2
Programa - Constara 0 seminário de uma parte de artzsá geral sobre Histo-

ria da Educação, de artzaot por chuguim, de trabalho proprio
de chuguim
de metodologia, de grupos de estudo por chuguim
e de parte prática»
Respo” - Levy

Data -'13/2 a 22/2

Local - Júndiai

Programa - Maapilim -"Higtoria do Movimento Obreiro (185) a 1917)
Magshimim > Seculo XX

be Chalutztut
.

Ae fol feito um levantamento da situação chalutzíana a partir

prds יוtg de bonim, onde se pode notar ainda diversos claros no quadro das
8

\

e AUÉ - deverá ter a seguinte constituigños

Magro, PÉen Chico, Guita, Leo
Clara

s/iman o.

He, Valdomiro, Shoshana, Ana Míler, issac e

.
O chaver Valdemar devera permanecer integrando o quadro :de mili

tantes para o trabalho do movimento.
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Quanto 805 bilti-tnuatim Carlos e José resolver=so-á posterior
mentes 4 data de alia fica entre 21 e 30 de maiodependendo de confirma0% on hec shar : 22 de deלי
29 de janeiro

4 de março

|,ו.ו.\י

ção da Sochmut. Os d
s assuntos, relacionados a 8118 serão vistos em
confanto Maskirut Peila e Hachshará,
1

Ea Jaques e Zeltze
Uso

Podro e Helio Ne
Leo

1
2
fins de março
| & chavera Lisete, ficou a M. 26118 de determinar a sus entrada em
aneiro eu marçoe
2
2
.
de de talut: realizou-se apos a reunião da HA;

sendo apresentados os pontos acima e fazendo-se uma discussão sôbre profissionalização.

, Diversos de  א דem substituição ao nome da chaverá Minúcia
10900 o

27

vera

be

cados os chaverim:
le

dono por ocagido

Joni

Clara Shapira de SPaulos.

4

3  וdo mesmo foram indie

e),

David

sorer (RJ) e Poli (sp).

- en vista da situacio do guif, que nio nertilte abag

das atividades centrais, devera o chaver Kapul

ski ester
em Reçife ate o dia 20 de jantiro em substituição ao chavor Berna
rdo. Este
devera estar em SPaulo antes da machane de bonim, participando do traba
lho
para 8 mesmas
y

Sem mais

Alei VeAgshem

O

