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lachons $ Olamit
Vaadat Hatnuí e sgarin 4

Chavorim Shalezt-

Por meio dosta queremos vos relatar a reunião do hanhagã
arteit renligada nos dias 29 e 30 do vorrente com a partici: dos
soguintos chavorimt= Juineslovi, 160 Zeçião Hurif,Dudu,Naftaliçoras
AvigdorisRaquel Lês o Moshos 2 2

O mérito de rounizo foi do ser a princira após a 111 701-
dí Artait, tondo a sou cargo rover orientações o planificações at8 ju=

e

A roumião contou com os seguintos pentos na orden do diaz

E À situação do snif cntá normal,tendo um Amcicmamento
irapfeocupação de 124010 00 024000 foi roorg nizar tos
do masquizut e vacú hasnif e tudo que rospiito a es=

trutura educativa do mif, obtondosgo resultaios positivos neste impul=
םס421018140תקמ do março em parte foi prejudicado pela grande venda de

convites ao lom alião A ahlichut chalutsiena foi

formas do hátrachavuts

de março para o enif S.Paulo nim foi difícil, pois
3 madrichoi machon que entreoram no trabalho em ga

order comה ; o É necegufa
atual ahichvê do que está muito ros *
foi vês exteraamento e internamento regular.

do definição o mes de malos

o do 3
slgunse om dar ao mis

e preparama atual paraה futura
responsabilidades deste mifeA shlichut chalutaians foi mais restrita, cre
tretantoalcunçando os rosultados osperados.Extormanente cstamos nuria 6%
si

) Atravón do rolatório escrito da ehliohá especialmente a ruuni=
5 pudemos observar que a situação do mif, dentro de suas pose
sibilidados de um ano da trabalho, estã bomshlichut chalutaiana foi muii
topositive, tanto interna como extornanentoA grndo maiorid da juvontuês |
da cidado ostá no movimento, Existo um pró-chug de madrichim para preparo |
chavorim prôprios do ni? a bodrachá. Ixtozmamente estamos muito bem.HS
falta do nais un sholiach pola atual situação mm'rica do mif. 
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e) Curitiba= Encontrasse mura situação normel, contânuando-so o trabalho ânicis-
do no Último pexfodode O mif סט: um nfnero roduzidfssimo do meapálim= magabi-i-
gera de bonime As shchavot menoros estao bemeO micosso da shlichut chalutzians

rogula Te

EP.logro= 0 si? iniciou o período cem uma situação 44ffcil, com um núncro raiz
sido"de “iricoentos em rolação ao ano antorioreA nituação da chchvê de 'naapilin
o a de denir não É vfa, sendo necoss*rio fazorego um trabalho do bagoslt6 agoras
apesar dos osforgos dos etuais responsáveis ainda não chegaram a soluções ao esiais
atual do coisaseh shliciut chalutziana foiruito b8a oxtomananto, entrotonto +
ternarento não tiveram cem quem participar»

6)EstnchahanáLindorot O mámás deye a hachshará sofreuum período do tzansifau
cam ₪ Tassogor em aliá o a concontração destos em problems
do preperaçãoapiode 11790 63 8 sa Zoé mais normal, cutrotanto a venda de vinho
disporgou os vida normal de bachsherfo Apesar do nlmero redugião de cha verim, 2
chavz* vem so conduzindo a aliuara , tento no aspecto meshki como cbevrati208865“a
a bachsbará a falta derum choliach, sendo que o chavor Efyati do Erezostá sendo
operada con ansiedadesAs persroctivas de normalidade da hochsharf 860 4

a) machon (Roiatório dos chavorim Hoé e Benjamin) = Não houvorer
a יליהויכבה 9

2, a constituição numérica do curso foi grande e a qualidaio dos
componentes não das melhores 0 sommoquentemente trouxe uno corta êiluilão no

átamento, O porfodo do hachshrá em Dovrat foi bom, sendo quo em Or Haner foi
“O geninârio do Jcluã foi rogulare o chodesh Sicum fracos acompanhamento da

rasquirut Olomiy não foi dos melhores, tondo muitas falhas, O contato com Eres €
Broraed foi bomel Os chavorim uma g$rio de orientações aos futuros mad
sorda sendo que estas propostas serão lovadas cm carta aparte a mazquirut Olamite)

A - Ten funcionado resulazmontes tendo realizado tódas as taroías
38 8 controumgo Andarentalmente na centralização da sblichut chali

taíona e ne «lid dos chavorime0 contato com os anifim foi normal, notando=ge que
non todoe os máfin tom seguido as vosolugóesaprovadas pola Vo134 a respeito do
obrigações syistolaros diversas cem-s hanahgãeO relatório da machalká de chímuoh
e guisbazzt foi dada postoriomontes

Finclizado סש relatôxios debateueso e atual situação do movimento dom
moradamente sonto que”consagra suas opiniões sôbre a situação geral des
mifim o nocossidadonssio debates poderíamos sslicntor do que a situagi >
não muito vãs dos divorsos mifin É rofloxo £o número reduzido de militantos e be
pra nos divorsos enifim, principalmente agora apés a alí” do 23 shaverimesÊ necos=
aírio intensificar-se o trabalho com a shíchvé de bonim que encontra=so numa silica
ção diffcii, o a besificação da atual shichvê do naepilin,

q dm

AA cao de trabalho ostabelicido polo kinus Úhinuchi foi
sonlizado en sua fntegra sendo que 0 aprovejtanontogural de matorial fol bom, Do
Jomar que na malariadas vecos A nac!chdák8 nñoé exa correspondida naa responsa»
bilidades dos emifimeFoi rozalizado chevezot de março, complomntação do mes de
abril o maiosBibliografia para programa para grupo de estudospograna
para naspilin, contaso dércto con DOTA dos diversos ot»
b)Pimo do trebalho até julhos Caberá « machiaká realizar o seguintes Complantags
408 0008 68 ¿maho o julho; bibliografia shchavob monores pinyin lemirich 1
itonin do chchavot ¿cenfeggao de tilboshot(até 15 do יא mifin0:7O envias
podidos)¿ o prot com o contal con nerakgoi haciuge

Sor” realizada no mos de maio para tida o Rio polo ohevozמ
1velopolo chaver Jaimos As datas dofinitivas daverão ser marcadas ingre

to"após om mazquizut
antiva20 materia educativo do movilonto= Já £oi realizado pola ב do

qué 08AaUAOEO e inventários
o)Fomasiedo moviicnto mundial» Rosolvouwsecon + nórmalmento 2
formas o dosigraçõos cducetivas aplicadas, sendoquo oassunto sorá doi
ãocg=Dgoeey dotalhos. e 
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do quo do uma forma goral os chavorim contânuarão as transfomagões et8 agorí

realizadas, mas ¿odo o palno está baseado rola ivimento ao nfmoxo de clyorime

5 uma“ forma geral notomse que o palno apresontado foi bem estudado o piani-

cados.

- O primoíro exano de ivrit para O novo grupo sorá rocliadão no dia 16 às

o;
Viu=se as possibilidades de ontrada om hachoharãa at” julho das chavesy

Anália de Recife e Fani Mosmedot do Curitibas Dovorj sor marcada uma deta final

de entrada on haóhshará para o chav y Bomardo Kiliminik; a ohavorá Claw 7560

saixé para tratamento môdico por um período 60 3 meses; & hachashrá conta cem .

a orachat ¡lx Sara Zimorman que devorá ser aprovada como monmodot no dia 17 de =a10e

b)Vaadat Halcoshor= Ésto ano osta vand” âniciou seu Amcionamento mais normalzsri os

sendo sinda necosa“iro umacolaboração mais completa do tocinit conjunto Bachol=
rê, mif SePaulo o hanohgãe

111)0ה%התבסשש- Foi ratificada a 1ãfia da formação do um grupo de aliat bancas

para o fim do ano, sendo que os eaifim deverão ver pessibilidados deste trebsito

at$ agôsio, nos em que 9 chaver Jaime so dedisará fnicamento » esta t Ean

mos esporandouma rosposta da Vosdat Truf Bror qhicl= Eros, sôbre oricn: 8 4

66554%
d)Ampldágio da chativá do 8% gorin= Debatou=00 abhco Sato o a grendo nocossicsl

do ampliar osta goração com eleñontos que circundam omovimento e que poúem ₪0 *

ligur ao grupo alof. É nocossériouma maior preocupação dos mifin nogve satilas

ו da geraçãoda KeBsBele= Discutiu-so a sto respeitos sondo que 23

orientagdes de definigao até o foram ratificadas. Im dePaulo dovorá se procoagar

no vos do maio o no Rio o Pealegre no nos de julbosdoguiad cartaaparto a resalto”

2)ing de Chlutziut= Não saiu emdata marcada pola descencontrag 0 da Dtד
sor 018002068 para o más de náios

de, de de
D) “nO oLeginto-so q nenhuma nolugão de iuncionanato têcmicoe ins

ceiro, resolvomio do que at 8 o pfoximo congresso nño funcione Bate Brgios *

b)Dimim Apesar das incistências, não veio noklum axtigo por parte ¿os minsiro=

curaromos fa-er una nova tentativa do sus safda.(Segue carta aos mifins )

3)0ם1עסמ- 00 ₪21 devorés so responsabilizar com as quantidades enviadas a 300

curar divêlgó=-ios da molhor formas Dovorá so: levedo as Pionoriage

à Jjuílon= Os 500iniciais Já foram yondidos, sendo que vomos possibilidades de

una nova veodigios A pfoxima reunido de kanhegº dov rá ronolver & respeito,

c)Reedigáo do Arachim=A mazquiruó 7oálé dev rá ostudar possibilidades de sus Tide

dição cos modificagõvse

SeGuisbarat-
ajOrçamento o Balanoeto» Foi aprosentado o belancoto até fins de março 8000 5

momo aprovalos םסמהס cue € mesmo acentecou cor o orçamento para o ypráx anos!

nto £ deficitário en móiia de G427000,00 por mese
b)Jud- Xopen Lomondenine 025160 foi nommalisada ₪ quisberui deste ompresdio

mento que passou nos fitimos mesos por provlemas financoiroseDevorá ser soguido

um balanceto sos smifim de 3 em 3 meses, À Hanahg” artzii responsa

pola parto congroidA do lul,
0 וסב mil nd C$$0,000,00 necossarios para as obras deverão sair da same

a gor roaligado pelo wnad lanour do RiGe

a)Finangas da Shlichut Chabiteiana= Forma aprosontados todos os balancotes y zando

que os resultados foram bastantos satisfatóriose Prôximamant3 og mmifin devorio

rocober a parto que lhos cabo descontado de suas dfvidas com a Quisbarut Artuii.?

00 so noter que a cuisbarut artait não tom particivaç o nos lucrose
e)Patsinênio do movimentos Os mim dovorão caviar até fin do maio a ostâmatiyo

do patrimônio de sous respectivos conforme orientação já enviadas
£)luach» Os respensáveias pela o o chavor Avigiori o 1400800106 curia

nos enifim afro mus comercialização em grandes firmas, tarofn osta que dovozá

âniciazeso brevemente
|

Y

iba, Recifo o S.lvadoro |
do ול | 
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não entrarmos em choque cm as Piencirase
6

דרוב da henshgê artoit om junho= devor? sor realizado uma poguish?
idoolérica da hanhaca entre om dia 17 o 20 do junho, dovondo O ton, versar sôbro
judaismo, problema nacional, problomas do ostudo o KilutgeSoguirê carta com o ese
quema ₪ 862 800110008%
b)Mlictut Coatinental» Dobatou=so demoradamento a 6850 9 itoy ontrotantos 1posiz
do reconhecimento de nossos compromissos con à Netaigut, não encontramos nenhum 1000
por ora, pola falta de chavrei bogrim om geral; como og chavsrim podeão notar ex sims
Dos rela: or sôbre os mifinsIncontrouego meigasoluções que a baso da experitacis
com outros chavorim quo estiveram em shlichut continentel achamos complctemento Ji
comvonionte as adotersSoguirê certa sôbre Brute cemunto às ângtências compotentocs
S)iocrlizaçõosAt6 e próxima rounião do hanchgã devor” os mifim estarem logalíxaios
co» instituições culturais o esportivas, Seguizõo oricntagõene
dNomenclatura do movimentos Canstatoueia de que os nova nomenclatura Ielmd Hatesin Deo:
foi devidamente divulemda no ¿ahuv brabilciras dovando-go continuar com osta puul£e
Chana=ce a atengio som mifim a convoniêneia do emprôgo do Dror entre parêntesis 2
essmtor politicos ainda em discussão com o Klimt ]ונסוג Peti0(801101215 Karavina» G$ija= Deverão chegar om fins do naio cu infoios de junho, 4
chogaren devozBo se localigar na cidade do Sño Prulo pele aproximação com o 5 :
de trabalho nacional e o traba ho conjunto com 8000 6 לעהלי1ב0 direto no mif Sw6
f)substituição Nogor e Shosbera em Poslegom Até fing de maio não chegou-se ₪ מסמל
solução, sendo que cm meados de junho deverf ser mobilizado até julho o chavor 106
ga pedido do mif S.Paulo, o ohavor Motsho dev-rf so integrar mais dirotamente no
mite .

h)KsKo“o Constata=so o fraco trabalho do movinento nesto campos DovorBo ser proc
radas ñovas Zromps do trabalho reste setors
i)Armquien= JA foi inicindo en pequena escalas sendo que os mitin dovorño enviar voe
toriais.
4(%88000% Klaliok més de saio= Cemformo resolugis da VeidS, סמ emfin deverão renligss
obrigoiériamento uma anueñá klelit no mis de muio pera never o pontoio de trabalho
que passo e colaborar e traçar normas para e porfodo restantos
k)Pxéxima remiño» Sor£ realisado no día 15 e 16 de junho saxdo ue para olta remito
8070280 participar mejor nún:o de chevorin y
1)mlicohit Bfrati= Está sendo esperado o chavor Efrattá, entrotento não nehuma Gsm-
mmicagao oficial por parto de Isracl efbro sua4

Sen quivos pontos na ordem do dia; encorramso a yomnilos
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