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São Paulo, 12 de setembro de 1958

Aos: chaverim da chativá de 8º Garin
de mi? 5.do e machon ME.

Shalem raw3-

Realizou-se em fins de mês passado a primeira reunião da neva
mazkirut. a ser constituida, sendo local de reunião desta o Kibutz hachsha-
rá Ein Dorot e a mazkirut eleita a seguintes:

Mazkir: Isaac Herminio
Guizbar: Henrique Kupe

Tarbut: José David
ג Regina Radovai

9

Foi a intera atada senvolvida na reu=-
se .

niao da mazkiruts 0

de ingresוasd ha iaל

erim % vê 1 este semestre, para
adro "de ponentes dahachshará uma vez

que a aliá de um Bru 7 a/ ye caio o grupo, do qual fazem
parte integrante 68 a 1 E

Entradas em hachshavá

Tess 1 sol da peguishá da chativá, reali
zada em Curitiba aa x ização da-Véidã, onde frizeu-se a necessi-
dade do cumprimento ação às entradas dos chaverim
acima citados, em hachshará

2)

Verificou=se a nede
fim e vice = versa para Eiraii estar de tudo o que se passa cem os

chaverim da chativ* pelos: Snifim e informar a todos os chaverim da mesmas

informes mendais sôbre pre ia ésionalização dos chaverim, atividades cultuxais
da chativá, proselitisme,, futuras entradas em hachshaná, etce

3)  Profissionalização:

Em virtude de sua permanencia na hechshará de 18 mêses foinre-
solução da peguishê da chativá, realizada em Guritiba, da necessidade de in=

gressarem סמ 8rápidos de especialização es seguintes chaverim: 
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Regina Radovanicz

Abrão Scharfarc,

que participação dos seguintes cursos respectivamente: coxtura; michveret ;
um curso ainda a ser determinado pelo K.H.BeDe em concordancia com o chavere
Levantou-se na reunião uma constatação que é de interesse de todos os chavem-
rim da chativã: em vista da grande expanção que tomou o anaf - Iul na hach=
shará urge e é indispensável a orientação de um chaver que se dedique ao cur-
se de especialização em avicultura e que possa tomar o tafkid nas mãos logo

apôs a aliá do primeire grupo e prepemos aos snifim sondar tedas as possibi-

lidades em encontrar tal chaver, comperspectivas futuras para e preximo ande

Os chaverim deverão enviar réletóries mensais sóbre a situagio

profissienal dos chaverim damchativá e esfórcarem=se em todos os sentidos pa=

ra que pessam ingressar chaverim detades jdejume certa cultura técnica ou pro-

fissienalizadose Y

Contacto com Erezs

Traçou-
$ kibutz Erez infor

AS

ias censtante com

todos os passos empreendi-6 Cha;
des pela nossa chativi \ יב usive recever orienta
ções suas sôbre meshe

5) Tarbuts

Tra chaverim uma intensi-

ficação quanto ao iunim a ser editada pe-
de 8608668 ₪6la Hanhagê e que /

Também orientamo Erg a Y dupareso com o Seminário ideo-
preximo-“âno como tambem com a proxima

3
lógico a realiza i

peguishá da chat 2 0 de (hoyembre deste anos

6)
óm procurar-se uma forma satisfá-

tória em realizar-se ra 6 / certo qujos fundes revertessem

para a kupá da chativá ez d aliós Ficou encarregado o chaver

Henrique KUpershmidt co ecomendande-se, ne entanto, aos

chaverim de todos os snifim

48₪6%

7) diverses:

Foi apresentado o problema que impossibilitada o chaver Lêo

Horiv de ingressar próximanente em hachshará, devido a sua necessidade de

resolver um problema financeiro ligado com sua familia, necessitando a guiz

barut da chativá auxilia“lo na medida de suas possibilidades a resolver tal

problema, informando aos snifim do devido caso e esperando contar com a com=

preensão e aprovação dos chaverim em apóbar tal decisão. seguem maiores de- 


