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CAIXA POSTAL 1601
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SÃO PAULO-BRASIL

REUNIÃO DA HANHAGÁ REALIZADAEM 1 - 4 - 1957.
Presentes: Zicio, Elisa, Mário, Rosa Buby, Sazan, Edith, Cheinfeld,

Ghaitchik, Noustat, Yoshe, Suzána. Parte da reuniao: Zeltzer
Leo » Magro, Levy e Raquel Lea,

ORDEM DO DIA:

1. Aprovadas às atas da Maskirut Peilá.
2. Correspondencia lida e aprovadas
3. RELATÓRIOS SNIFIM - HANHAGÁ ARTZIT - KHED - COLOMBIA:

a. RIO: Iniciou-se o trabalho no espírito do Kinus, ampliando-se o snif

funcio
na base criada no ano passado. Niteroi iniciou trabalho, 1878260 em
namento uma kvutza de bonim e uma de tzofim pronta para receber madriche

Trabalho constante dom o ishuv adulto.

Zona Sul: Local de trabalho da Rosa juntamente com dois maapilim e um

a.
bone. 1001808 8 2 de tzofim. Trabalho difícil mas com perspectiv

Pessibilidade de sede.

Zona Norte: Trabalho apenas iniciado. Poucas fórgas de trabalho.

Chuguim reunem-se quinzenalmente. Garin e shifu? têm reuniões normais ox

cada 5
de todos estão empregados. Vaadx Hamadrichim funcionando, reuniões
guizbarut intersemanas. Atividades gerais regulares: vinho sendo vendido,

/

na funcionando, kupot nas kvutzote

rá.
Julia Voss - viajou por pressão familiar. Deseja entrar na Hachsha

b. BELO HORIZONTE: situação má. Premente a questão da sóde. Deve-se estu

para questoes
dar a possibilidade do envio de um chaver da Hanhaga ártzit
chalut

dinheiro do fundo
de Guizbart. O Hashomer Batzair monopoliãa todo o
para la afim de ativisar o par
ziano. Falar-se-á com Bon Ivi para que viajo

iniciou bem o trabalho
tido o que ajudará na vida interna. O chaver Moishe
e alguns chanichim
no qual foi introduzido pelo Cheinfeld: 12 a 13 bonim
menores
de sede, A chae. RECIFE: Snif mais ou menos estruturado. Estão mudando
do snif esta so, pe
vera Cecilia tem um emprego. Quanto ao trabalho interno

de mais um sheliach. Trabalho dáficil.

ficando.se as ativi
à. CURITIBA: O trabalho iniciou-se muito bem, intensi
o com partido e Pioneiras para se
dades semanais, Está se tentando um trabalh

alugar uma nova séde.

geral não exa
o. PORTO ALEGRE: Shulinho viajou dia 22 quando a situação

os chaverim daKBX,
boa. Chug fzofim em funcionamento, de solelim onde estão
no trabalho. Situação com
Herman
e
Lili
com
bonim
de
do,
militan
estão
não
que
contribuindo muito para & ma sXÍnags
os maapilim, especialmente, decepcionante,
À
2

dificil.
situaçao gerâl. Situação da Guizbarut:

próximos dias. Rosinha nao
Entradas om Hachshaxa: Nelson e Nena entram nos

se sabe a dita Aofinitivl q no ar
Dror
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+. 510PAULO: O snif desequilibrou-se um pouco com os Kinussim; fraco com

Parecimento tendendo a melhorar. Problemas com os maapilim qugnto á
militgn-

cia, movimento, etc. Nada do concreto sôbre a data de formaçao da Chativas
a maskirut ainda
nao se faz sentir como-tal no snif. A vinda dos madrichim

do Machon possibilitara molhor distribuição de trabalho. Situação financ
eira

difícil: Cr$ 40.000,00 de dívidas. Mensalidades entrando. A grafica com bom
ren

dimento: valor profissionalizante e chinuchi. Terceiro sei
dot em prepara
ga0» Chug Miktzoi funcionando, estando em preparo iton do mesmo.
Vaadat Hakesher funcionando, Shlichut Chaluziana já se sentindo
no snif.

Situação numerica de chuguim de shichavot menores: Chug Tzofim: 14 madri

chim, solelim: 5 e bonim: 5 madrichim, 0 snif esta dividido em 3 kenim: Vi-

la Mariana, Penha e Bom Retiro, com responsáveis. Vaad Hanmoar funcionando,

8» LE EIN DOROT: Concentragáo na aliá e Shlichut Chalutziana, .MMuitos cha

verim fora daHachahara cuidando de documentos, meshek etc. Foi feita gran-

de planificação mishki, com 2 periodos: o primeiro com ambas chevrot; o se=

gundo para a nova somente, Trabalho grande de lui no segundo período, com
morangos no primeiro,

0 atraso nas entradas em Hashchara dificultam a passagem de trabalho
. A

Hashchara trabalhou muito na feitura de vinho, que, porém, não foi de boa

qualidade, Foi feito o primeiro exame do âvrit; sou estudo será intensifica

do. Espera-se muito do trabalho do snif Sao Paula na ajuda dos trabalho
8-

82100188. Chaitchik devera visitar a Hachshara brevomento.

de EAMAGÁ ARTZI?: Foi dado o relatório do trabalho da Hanhagá Artait.

Após os debates constatou-se a impossibilidade de reforçar no momento as sh
lichuiot Recife e Belo Horizonto. 0 problema deverá permanecer como preocu
-

paçao futura da Hanhaga Artáit guvrficazguxaxenrgaxdoxdigvezxticiuxpozsunis
nexpsrivdosatsxgua: no sentido do solucionar na medida do possível.

Quanto a divisão de trabalho ratificou-se a modificação concernente a cen
tralizaçao dos trabalhos da Guizbarut Ártzit que ficarao a cargo du chavor
Zicio por mais um poríodo até que o chaver Mario tenha um periddo para dedie
car=se ao mesmo».

4. SELICHUL CHALUTZIANA: Datas: Estabelecimento definitivo das datas será

decididana proxima reuniao da Maskirut

Peilas

5

E

Grupos: Ratifica-so os grupos propostos na reuniao da Waskirut Peila, com
as seguintes modificações: o grupo que fara shlichut em Recife, a fara também em Belo Horizonte dependendo de confirmação de datas. O chaver Sazan

preparara a shlichut em Belo Horizonte, 0 chaver Henrique fica transferido
de Recife para Porto Alegre. Chaitehik ira a Recife. A chavera Edith seguirãs, em princípio, para Porto Alogra, ficando, porem, a comfirmacao definiti
va dependondo dos problemas de meshek alia. O chaver Buby permanecers na Hã

Hachshara devendo vir a Sao Paulo no dia 15 para auxiliarna centralização

da Shlichut. Zicio sera responsavel nacional pelas questosas da shlichui cha
lutziana. Sazan o auxiliara neste trabalhos.
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