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São Pauto, 20 de Novenbro do 195%.

Às
Maskiruiot dos Snifin e
Kibutz Hachsharão

Dos chayerims

Por deficuldados tecnicas da Hanhagá, somente agora $ que lhos envianos à ata da rountão da

Hanhagá de 29 de Outubro último.

Presentes: os chavorin da Hanhagão da maskivut do snif São Paulo, da naskirut do kibutz, David
Júlio, Arão Loberbaum o Jaco Levine

Ordon do diaz 1) Ata anterior.
2) Chatutatuts a) datas do altão 4

5( !9 םזיטקס 66
e) casos de chavarino.
d) poguisha do 48 garine
0) altat גה

3) Chinuchs a) machanots
b) programas para machanot.

4) itonut.

5) Diversos: a) moatzá 8 seminário latinoeanericande
b) Fedoração da Juventudos

ll Ata anteriors Foi lida e aprovada aata da últiva rountão da Hanhagã Artzite

12 a) datas de aliás racebenos rosposta da delegação do snif São Paulo, que cone

corda cou a proposta da maiorida da Hanhaga, propondo porem que o caso dos chaveria Ruchon, Henry o Sigue seja
discutido na moatza artzit a ser realizada en feveroiro de 1952. Havia pois em discussão 3 propostas:a da na

toria da Hanhagã, a do snif São Paulo e a da minoria da Hanhaga, chavor Nuehon, que propos a conservação de 2
grupos de alia o entrada en hachshará. Após longas discussões, verificoueso que a questão estava condicionada
a um estudo serio da situaçãodo movinento e una planificação ampla de trabalhos Rosoolvouese adiat pois a
discussão até a premima reunião da Hanhagão

b) 12 grupo de aliás foras aprovados 08 seguintes chaverin para,intogrãelos ho

rão Loberbaun, Honrigue e Esther Fishberg, Samuel Okeman, Jacob Libnan, Silvia Schneider, Salonáo o Hipian Ber
guer, Miguel Dochtiach y Luiza Kanin, Jacob Lovin, Samuel e Gony Karabáschovsky, Francisca More, Luiz Sehraibe
Rifka Alngemachtz e Samuel Yampolsky. _Fol estabelocida a data de 30=11 pato para so verificar o estado de say
de dos chaverin, una vez que doentes não poderão fazer alião

e) casos de chaverins 1) Piltcher » por nogoss idade econdaiea da faníiia, est
to chavor podiu para sor desligado do 32 garin. Por falta do maiores informações o detalhes de suas protone
sõos quanto ao movinento o data de sua volta, etce, O como sua volta a Porto Alegre era urgente, decidiu a Has
nhagã concoder=lhe liconça até que on definitivo se resolva O s0u casó.

2) Clara « a chaverã apresenta problouas familiares que
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a impoden de estar no kibutzs Costumava ir aos sabados e domingos, coisa que já não faz mais O chaver Sie
- devorã procuráela é vor o que hi,

3) ¡birian Kutehinskys estã prostos a terminar sua bolsa de estudos,
finda a qual dovera so apresentar 3 Hanhagão

2) Zig e Saras afagtaran=so de kivutz devido a situação financeira da
fanília, devendo porga voltar a tempo de Fazer o poriodo een de Haehshará 6 fazor alia com o 3º garino

. d) Peguishá do 42 garin: realizar=so=á nos dêas 12, 2, 3 a é do Novenbro, no kie
butz hachshará £in Dorot.

o) Aliat Hanoar: a questão entrou em faso de so tomar resoluções. Poopõe=se a
ormação de um grupo da março, constituido por erianças da ORT e do Lar de Crianças do Ato Be São Paulo, irmãos

menores de chaverim da hhshshará e algumas outras crlançass

Chinueha a) machanot: foi aprovado o seguinte plano do machanot para todos 051
d= nachand de tzofinenaa vealizarese en Sáo Paulo, Rio e Porto Alegre e, se possivel, en Curitiba e Belo Horie

aonte, do 25 de dezembro a 5 de janeiro.

b= machanó de solelimebonine roalizar-89 sinultancasonte, nos snifim São Paulo, Ric e Porto Alegre, de 6 do jas
neiro a 20 de janeiro; Curitiba fara en conjunto cor Porto Alegre e Beto Horizonte am conjunto com o Rios

€- machano de ovdimenaghshinimo havera una única nachane contrai, para todos os ovilmenaçhehintn do movinento,
que se realizará en Petrópolis, no Belt Hamadrich, de 26 dojaneiro «10 de foversiros

A discussão das shlichuiot para as nossas foi adiada para o próxina rounfão, uma voz que
implica na planificação ampla de trabalho dos chavorin. E

b) programas de machanots devera estar pronto para meados de novenbro O ese
quena do programa das machanot, e alnda qu novembro, as sichot dosenvolvidass

ttonuts a rovisia está praticanente pronta, devendo sair en principios de Dezonbro.

510 (8 8 Seninário Latino-Anoricanos foram elaborados pelos chaverin encal
gados, os projetos de tenario para a חת e seninário latinoessericano, As propostas, que se seguem, doverao
ser enviadas à Ola. Programa para o sentnapio Lehos

> análise dos posblenas atuais do socialismo de hoja, nossa posição porante a nova Internacional, concepção de
vida do movisente, con relacio as naterialisno dialóticos

be fundamentos do movimento obroiro om Israal; anátise social ampla do kibutz e sous problemas atuais.
₪- nossa concepção de sionisno e análiso de sous problenas políticos presentes.
de movimento chalutziano socialistas lopal 6 8608 movimentos juvenis.
de métodos educativos.

Hoatzã latingeamoricana:
movimento sul=anoricanos ralatório (Dia, Argontina, Brasil o Uruguai), shtichut sul=anericanas Proposições

para a estrutura organizacional o trabalhos futuros da Olar maskituê, quisbarut o itonuts
bo chalutztuts futura ortentação do bitiashvutédo movimento, carinin continentádo,

políticas plataforma do movimento, unificações futuras con movimentos lomãos: Houtzs Olanit é Gordontaãs
tchud dakiliuigin Hakvutzot y hakibutzino

chinuchs programas, discussão das possibilidados de se chegar à unificação do progranas e nótodos ehinúeht
Lishkat Koshors composição, atividades Íshlichut £ taktiviindo

b) Federação: bavorá uma reunião esta semana, depois da qual su poderá vor eu
que pé está é qual a posição dos movimentose

Sen mais por ora, queiram aceitar nosso chalutziano
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