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3. Paulo, 9 de maio de 1960

A .
Maskirut Hasnif, KsH.EoDey madrichoi machon

_Chaverám y shalon

Enviamos abaixo relatorio da reuniño da hanhaga Artait
realizuda nos dias 4 e 5/5/60 com a presença dos seguintes chaverim:
Levi, Bernardo, Moishe, Kariv, Leo Ses Benjamim, Ana, Dudu, Nair,
Arão , Avneri, Cfreti, Constou a ordem do dia dos seguintes pontos:

l- Relatorios

2» Debates
3-Chinuch

A-Shichva de maapilin
5-Guisbarut

=relatorios
-mondonim
finanças shlichut chalutziana
-luach e campanha

-Shlichut chalutziana
Seminario de julho
«Chile
-Duda
»Shcliach para o movimento
-P+ Tziom Rio de Janeiro

RELATORIOS
Recife

-dado relatorio polo vhaver ivneri quo 14 esteve durante una
semana; feito um trabalha de reagrupamanto das shchavot menores,
ativisando-se-as, principalmente em função da shlichut cralutztana,
Vista as possibilidades de midança do moadon.

Salvador :
dado relatorio palo chaver Avnori que por lá passou quan-

do ào sua volta de Becifo; boa & situaçao do emif no que se refore
a atividades,

ba
-introduzidos na hadr:chã os chaverim bonim da K, Gadná, po-

la situaçao do chugde tzofim; diminui o contacto com o Vaad Lemaan
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SePaulo, 9 de junho de 1960

A
Mazkirut Hasnif e K.H.E.D,

Chaverim, shalom

Enviamos aqui a ordem do dia da reunião da Hanagé a se realizar
nos dias 18 e 19 de junho:

1 -8
2 -Debates
3 -Chinuch

- Julho noss snifim(tochnit)
- Seminário bonim-maapilim
- Seminário KEBI-BIN DOROT
Peguishá de chuguim

4 - Chalutziut

- Hachshará de
- inzantirm Peoulá gerações Adamá 08

5 - Quizbarut :

- Balancetes e orçamento
- Luach
- Shlichut chalutiana
- 1
- Vinho

6 - Diversos
- Ralendário de julho
- Mobilização em julho nos snifim
-8
- Próximo shaliach
- loadon

Mais uma vez voltamos a insistir quanto ao envio dos relaforiosdo Recife, Salvador, Curitiba e Pôrto Alegre,
Sem mais,

Alei Veagshem

| עת Artait

ICHUD HABONIM (DROR) 


