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ATA DA REUNIÃO

DA HANHAGÁ - 286 29/1/ 57.

Presentes: Sheinfeld, Mario, Chulinho, Chaitehik, Sazan, Eliza,
Zicio, Edith, Buby, Jímico,
Assistiram a reunião parcialmente: Yoshi e. Zinho.

ORDEM
Ata anterior

DO
-.

DIA

aprovada

Correspondência
Atividades Centrais

Fgi revisto o andamento de prepareçao do Seminario e da Machane de Maapilim, Existem algumas dificuldades quan
to aos dadgres de temas do seminario e quanto a participantes. O chaver Mario subira com um dia de antecedencia afim de ultimar

os proparativos,

1

:

F9i resolvida a nao participação àe chaverim da hat

shara na Machane de Maspilim, Quanto a Messiba do dia 26: Afim

de efetuar a sua preparação, o chaver Chaitchik permanecera no פה

devendo o chaver Sheinfeld seguir no proximo dia 8.

lb

-

Kinussim

Kinus Chjnuchi - Foi incluida na Comigsão de Preparação do

Kinus  ף8767820 Blandina. A 00018880 devera elaborar a propostz
de temario ate a proxima reyniao da llanhaga. Sendo os estatutos

omisses quanto a participacao de delegados ao K. G, foi resolvia

que os snifim mandarao 1 delegado por cada 5 kvutzot ou fracao de

2.

Kinsu Artzit -

Foi aprovada a seguinte ordem do dia para o

% - Artzaã sobre o movimento e a Conjuntura Atual, Encarres
\
gado de preparaçao-- Sheinfáñd

0.
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= 11 “o
tado por 10 minutos para fazer uma exposição sóbre mxkmma ana-

lisos e perspectivas do snif.

t

Relatorio da Hanhaga Artzit,  שאתאת0 de movimento x

nacional, encarregado de preparaçao - Henrique Sazan,

Tema Chalutziut - encarregado Zicio (preparação)

Temas Fut. Atividades - encarregado de preparação -

|
Mario,

Os snifim deveráo trazercontigo rolatorios es-

eritos, amplos.

Foi feita uma discussso sobre o carater e conte

"

udo do Kynsu Artats 8

5)

ּ

Foj 76060188 uma carta do Kutner sóbre a situegso

Notzigut

Apso ampla discussao foi resolvide-os eguinte: que
ña Colombia.
o movimento brasileiro enviaraa um chaver para substitui-los

O nome, do sheliach será dofinifivamente na proxi-

E

ma reunião da Fanhaga, fixando-se as cogitaçoes dos chaverim Her.

> תפמ

)6

Machgn - Tendo em vista que a maioria dos dadores dos temas

no Sgminarjo do Machen encontrar-se-ao em Petropolis, a concen-

tracao sera rgalizada no local de Machane, entre os dias 6 e 13,
sendo responsavel o chaver Chulinhos A viagem dos chaverim esta
,
fixado para o dia 18
+)

A11á de Junho

-

Foi fixado como responsável peles documento

tos o ghaver Sazan e pelo Ngshek Alia & chayerá Edith.

À Asseigá

66 1118 do Kibutza Hachshara serarealizada no dia 45 de fevereim
0

Pessach

-

8(

8 ada de

ro,

com 1.000 axempleres,

rim

Noistat

e

Estásendo confeccionada pelos chave-

oni, devendo ser impressa no Rio de Janei
tendosido aprovada uma verba de

2

8.000,00»

Foi designada comissão que devorb efetuar a reyisao
פ
,aWSa PAPA Ch Aires ção א
“tuar à roipgine'

. 8 הד

que devera efg
E agada, 0ales
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rio, Chaitchik e Elizas
9)

zo

Casos 269880818 - Zinho, Ficem estabelecidox com o chavek-

seu ingresso ha hbachshara no dia 50 de Marco e a sua alia em
17 de junho, Deverao ser ainda recábidas informações sompletas
sebas as Dres,do haver Zinho em Israel,

Peixe - Foi mazaminkaim aprovado encaminha
o chaver feixe para o Technio'de Chgifa, devendo-se para isto en
trar em gontacto com a Vaadat Hatnua a-=im de tomar=se todas as
infgrmaçoes sobre o assunto. En caso positivo o chaver Peixe devera fazer Alia em 17 de junhos

א

Frida - Tengo-se rgsolvido sutisfatóriamen
58 8 situaçao familiara da chavera devora ERXÉZREXNÍAXAIHÍN a mês
ma fazer alia em 17 de junho, estudango-se ainda a possibilidade”
de fazer um 200ע0% 0801200 606

Nhuch - 0 chaver Nhuch pediu wma Assgigá da

Hanhagá afim de aceitar pedido de desligamento da hachshara e do
mo vimento,

O chaver Nhuch abandonou a Asecifá inopina :

damente, negando-se A continuar a discussao pelo que foi consiide
rado expulso do movimento,

_Sóbre o assunto seguira carga para P. Alegme

6 8088 instantias e às -makiruiot dos snifim, ÊXXMEEER

10)
Proxima reunião da Hanhagã marcada para o dia ll de Feverei
ro em Petropolis,

Jchud Hanoar

+Frachalutzi

