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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

na base criada no ano passado. Niteroi iniciou trabalho, 1878260 em funcio

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

bone. 1001808 82 de tzofim. Trabalho difícil mas com perspectiva.

Pessibilidade de sede.

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

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

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

na funcionando, kupot nas kvutzote /

Julia Voss - viajou por pressão familiar. Deseja entrar na Hachshará.

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

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

de Guizbart. O Hashomer Batzair monopoliãa todo o dinheiro do fundo chalut

ziano. Falar-se-á com Bon Ivi para que viajo para la afim de ativisar o par

tido o que ajudará na vida interna. O chaver Moishe iniciou bem o trabalho

no qual foi introduzido pelo Cheinfeld: 12 a 13 bonim e alguns chanichim

menores

e. RECIFE: Snif mais ou menos estruturado. Estão mudando de sede, A cha-

vera Cecilia tem umemprego. Quanto ao trabalho interno do snif esta so, pe

de mais um sheliach. Trabalho dáficil.

à. CURITIBA: O trabalho iniciou-se muito bem, intensificando.se as ativi

dades semanais, Está se tentando um trabalho com partido e Pioneiras para se

alugar uma nova séde.

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

boa. Chug fzofim em funcionamento, de solelim onde estão os chaverim daKBX,

que não estão militando, de bonim com Lili e Herman no trabalho. Situação com

os maapilim, especialmente, decepcionante, contribuindo muito para & ma sXÍnags

situaçao gerâl. Situação da Guizbarut: dificil. 2 À

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

se sabe a dita Aofinitivl q no ar Hachalutzi

Dror 0 Hechalutz Hhateair o Habonin & Gordonia % Macabi Fhatzair 
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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 Chativasa maskirut ainda nao se faz sentir como-tal no snif. A vinda dos madrichimdo Machon possibilitara molhor distribuição de trabalho. Situação financeiradifícil: Cr$ 40.000,00 de dívidas. Mensalidades entrando. A grafica com bom
rendimento: valor profissionalizante e chinuchi. Terceiro seidot em prepara
ga0» Chug Miktzoi funcionando, estando em preparo iton do mesmo. Vaadat Ha-
kesher funcionando, Shlichut Chaluziana já se sentindo no snif.

Situação numerica de chuguim de shichavot menores: Chug Tzofim: 14 madrichim, 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 osgrupos propostos na reuniao da Waskirut Peila, com
as seguintes modificações: o grupo que fara shlichut em Recife, a fara tam-
bém 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 segui-
rãs, em princípio, para Porto Alogra, ficando, porem, a comfirmacao definiti
va dependondo dos problemas de meshek alia. O chaver Buby permanecers naHã
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.

Jchud 208009 Hachalutzi
a 6 ל Ra
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dunho, devendo esgrovor a anhaçá até AG de Abril confizmando, pole a mesma
pendo ainda da ₪ 48 038026409 26060815.

; RaTangcruas » ¿do está podíndo -- nosta reunido. Entovo en Hachenará de
oy vara to múdics: Devoré voltar a fines Du

vatolmento aו : y וייל -:

De Derereso»a esertrer novenente 6 !ששע86086,6811א 046 66 48786 ieltele
bem, esperastçeso 0110188 60 םעסש

07 5. 000 >os בטמפהםחג\₪6תששע Chai) ספקסה65 a situnção esperirics da
סמתעסעה86₪ה28160608קס01עהסה4065 4apruveçõo dg our nlhf juntacente com &
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Estadia do convonionto adisr o problema
com A nova cho e o shelinch, Docíidiu-so tam-
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4 יא com a Cuisbarut de XUBD = 704 0815010010 n data
ותי
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OS inieñar os trnbalhos esa é 1. Bevorá & mogno sor coreא.1000)=

com amúncios ou finangismanto único, atos228
1- 1 Entenolson - Foi sesita s proposto de 36 entrar em contato

coma a Setsigut para se estudar um plano de publicação conjuata paga 4 Amo-
rien do Sul da publicação sobra Boril Entenelron. Caso 8 proposta año seja
806148 a chovorot será publicada Apenas para oMovinsato Urasileiros

logal foi posto a disposição por poríódo longo tendo-seההשההההמ6%-€Beltמ.
parsissão pars ecnetuuir, reformar, ate. Chaltchik msntevo contato 000 4 =288
nos rósponsavol, acomeslhando o corimonto » mantê-lo Devo nu Sulsbarus estue
dar us plano p/o Belt Harechamo te

2. Orgamento Cuigbayut arielt de 26/4 ה 26/0. 4aprovados

8. DEdo Chinuch > 68 problemas 50601002 08480 relacionados com os ds Som
eretárias gndoegs gesolvore-so conjubtasan

b. As publiengósa de 12 de Mindo 6 lor Satsunut serão trabalhadas em sbril deven»
de estaze prontas es Unido

0 2
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2. Estó pronto 6 2º ntisero do Lokete Lstí poxo cor alaborads ums publicação são
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gue da contos, choverab Bor) Sntangluons
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o estar שמ 875616 846 20/0711, 4000000 voersazron sobre 8114 o q snlichat
. 60810081 מעת bem como Bas Untemsut.

4. DIIUYA - “04 apresantado ₪ הקצטלההפ 0relatésio finsenesiro relativo Á eñi-
torn. Jusam aprovadas tamém, formas o savosto extordor de livra, à o averé
Elisa devaxé eserovgr » aprogeu ingão da Editora do Movimento o que Ler conse
tar das princiras paginos de livre

הרב
tnor - À Esuhagá recubsa queta do Jinico iuforuaado que Lutar vinjação 8=

para + Vexico.2 tsubómn uma envta do Futuor cuelaronando suas cortes an»
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ratificara denisño touada polo Eutuer 000 010100 que ténha 20019820 68 Ha»
para iratar de assunto.

o Futnes comeordando con sun decisño de ostudar e vom O pensamentoישו
» quanto 4 sua volta. O problema da Hnghshará será diseutido quando

Cinto - O ehhver foi avisado da raunião sor telegrama. Pol 4188 q cartadn Tunúst הא y o problema do shaver o ogja ori o movimento dis»
corda. grado

oÉ

pnge to do movimento,
extrazhosa peranto 3% 4 + do auslaretor s situae
proa deste פק em relação % > 080880 da próxima vinda do qhas

ver a São iuslo cp 812501198 00 818 41101806240 0 8920008, mentondo e sorimens
to sua posigão é gnescuento anteriorov, devesdo-se proturar aleyar a was das
901040898 conjustasonto sou e Limas. 448 8 414 20 8 Apetl devora 54802 4031>
ouso a trabalhos no emlÊ à prapaveção da 060600%[ 6010,5%
Peruando roses = Pará nitá mpdintusonte npós ceu Festábsiocimento, provide
te 3420 1108 de 405000006 y

4402661006 102 - Proparte de que sd o Paga ainda du abril 7 1 qu E días, tom
9 7868 95208: 8 ₪ 2594039 24950!551208, 88 1111806401570 do soril ou no 19
de 00104 0 39407 ההגה soca rlito muere prontos 2908119 4₪ 7מה8 160309. 8
asiieob Sedld quádaro da parto meda.
ibadisa no ¿233 . 01800%16-5% proposta do Zaluos de que ja4 esnaijánios de
Shsétan passar gala dagishora, trnonlhqudo cedo dla e encovando seninóvio y res
to do dim, DS gestos varas 80961 0904040-40 000++מע 0grana 443040 ה d4j00n
fayoriral; 83480 5 וס gio indique ue mares vonnousared¿ estudar 8
ns tatalias asperltican, á Ámrbago Artezd lavará esla praposta a rencia
de ¡ibutse /

Resolução Tinavata - La 10 de A0rÍ1 derecho catar proutass

lanr 4) Choo delnisnalgos « Noustat (nrÃ o halengo osmplotados talas sxic.
tentes e Árvores vandídas, após mm a qual Lora Jinvussão gónereto sobra &
atitada » ser tomada. 0%118%1% 908 xo Tia 86 atada 1 יפה54103<קפלשנאש
Um toro ds lunar. >

19 fui iugriosus - Dita - 23 08-24 do sbeil qu en aio פסקלה 4
del en ile nas2€54 Guelutziana). Varticipanios: 2 quaverims,
21010 0 000144614 sis Janitenike Feustal cama 5110142 añ 369168 tigre
O mevrinento eserovorí indionado guias 4 noes, ansa pio baja tanndy, sarña 09.
golhidos e» % participmtes. 0 24 2Conteúdo - Pontes a sera levantados: prósôu-se não se 08 41900018 הקפאה pola
inexistoncis de tenirio. 0 avsunto passa a sominsão ano representará e Hoy.
Pegadas com Mindricilda > da meárionia de Enohon apronontaras smplo e dutelindo
rolatório súbwa sus ntividados mo Nsehome Pob Sgualuente aprosentado 469 מא-
dríchtn auplo relatório pure a tul. Divinão de teasalho » levy e Vesro, tdo;
imguel Len, MAlagra; Zolisar e » Pontes

 

  


