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são Paulo, € de junho de 1952,
cl ll

Às askirutot dos Snifin e
Kibutz Hachshará

Prezados chaverims

Ata da reunião da Nanhagá Artzit, realizada en 194 pep.
Presentes: Bariach, Siguo, Carabinas Markin, Paulo, Nuchen, Arale, Léa, David, lira, Erwin

e Júlio.

Orden do dias 1) Atas a
2) Correspondencia.
3) Júlio Hestors

y 4) David Porlovo
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5) Henry Bau.

6) Shlichuts
7) Federação.
6) Machlakot.
9) Diversos.

ll Atas foi yista a ata anterior.
8 y 2 Gordontas doverã se escrever paraa Argjentina pedindo Informações soe

bro o atidamonto das negociações para a unidos Joubemos que as negociações haviam se interronpido fem Eretz)

devido ao impasse surgido ao redor do reconhecinonto do Gordônia, pelo Poalei Sion, aqui do Brasihe Aquí se

deverá convocar o kinus do Pardido que deverá reconhecar o Gordonido e exigir a uni ficaçãos

3 He : o chaver podiu a aprovação do movimento para à continuação de seus estudos

superiores; o chaver Julio deixou sous estudos de medicina em maio de 1950, por ocasião da Haflagã da Lapa,
integrando em seguida a dirigência nacional do movimento como sheliach (Rio, Curitiba e Porto Alegre) e cono
adjunto da Hanhagá Artzits Membro do 32 garin, antrou en hachshará en fins de 1951, preparando=se para aliá
en malo de 1952. Nesta veusião, adooceu seu pal e e chaver recebeu liconça do kibutz para ausentar-se em af
xílio à familias Nesta ocasião, seus pais oxigiram sua volta aos estudos, criando uma situação enocional lg
sustontavel para 9 chaver, que resolveu atender ao pedido dos pais, muito enbora convicto da verdade daposi
ção anterior (de abandono). A Hanhagá não aprovou a atitude do chaver, por achar não ser esta uma sodição á

itavel para problemas deste tipo, infoliznente muito comuns para nossos chaverin, que embora não possam

er generalizados, deven ser submetidos à critérios gerais O chavor continuarã no movinento, militarã na
shichvá de naghshênin do snif São Paulo, e pretendo ir a hachshara quando terminar o cursos

41.0 Perloy: a Hanhagã ratifica a resolução do Kibutz Hachshará que permite ao chaver

David Perfov passar um ano na França, cm estudos da pintura, após sua alião Justificasse esta permissão pes

la roai necessidade que tem o referido chaver, como artista, de poder dedicar=se a uste dstudo de sua arte
agora, sem poder passar antes o tempo normal de intogração na vida Israsif e kibutziana, Cnbora fora das

normas do movimento, esta resolução corresponde a un caso excepcional, impossivo!, na opinião dos chaverin
do Kibutz a da Hanhagá, de sor integrado nas condições normais de problen ag deste gênero,

Sl Honey Maus por motivo de viagem deste chaver, a machlaká chinuchf será de ora om diante

dirigida pelo chaver Sigue, sendo que a mach laka deste, itonut, ficara a cargo dos chaver Arale.

hlichuts o chaver Arño Shneidor deverá ir inediatanonto para Porto Alagre (3á partiuda
Os chavorin Arale e Leia irão para o Rio de Janeiro (34 foran)o O chavor Carabina deixou o Rio, para alguns

trabalhos no Kele Ein Dorote O chaver David Perlov aproveitara sua estadia en Balo Horizonte para algun tra

balho com o snif. Ver=se=a a possibilidado da ida do chaver Anórico a Curitiba, antos de sua alião

- segue -
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Federação: hã um verdadeiro caos nos organismos sionistas cos relação aos movimentos
juvenis chalutzianos, sendo o pensamento de fechar as hachsharot quase que geral. Deveremos entrar inedia
tamento em contaeto com a Hanhagá Elioná e con o partido, para mobilizar sua posição a nogso favor. Dave
renos algm disso, escrever artigos en jornals acerca das hachsharot, respondendo ao relatório feito pelo

sheliach Veltz, on Eretz Israel. O chavor Nuchem fica encarregado do contacto con os chayerin do Partido,
en Sáo Paulo. A Federação recebeu 00450+00, destinados 20 seu uso, e que não deverão ser divididos

entro os movimentos, (Posição do Dror na Federação). Deverá so entrar es contacto cos as organizações para

se ver a possibilidade de formar a Federação local em são Paulo.
Mach s as nach) alot da HManhagá Artzit reduziráo s /as atividados 20 mínimo indispen

> savel, para possibilitar a Intensificação do trabalho dos chaverim nu snif São Paulos Assim, Kranot contio

nuará sen Atividades; Chavor Hakâbuêz continuarã sento elemento do ligação entre a Hanhagã e o Kibutz; itos
nut doverá reduzir a intensidade do trabalho e solicitar dos snifim que façam publicações para O movimento

todo; Chinuch 92 linitará à confecção de programas; Maskirut a correspondência; Chalutztut ג orientação aos

snifin, contacto com 0 kibutz e 59 garine À Hanhagã designou para ocupar o cargo de Chaver Hakibutz, o cha

ver Bernadd Rosemblat, una vez que 9 chaver Samuel Karabtchevsky se retira, para preparar gua alias
os: a) sédo À Hanhaga devera abandonar una das duas salas que ocupascono sua

sédo, para cortar uma parte das despesas. 4

b) Dinos - deverá se escrover una carta con urgencia, exigindo » esclaregie
mento sobre sus situaçãos

c) Miriam Kutchinskye nãoa fez o pabiodo normal de hachsharã o portanto não
deverá ser aceita en nosso kibutz, em Eretzo

d) Adultos para hhchsharã - os chaveria adultos de Porto Alegre, que pretene
dem ingrassar na hachshará, são acoiios em princípio, devendo-so chamá-los para tão

8) Chalutzit - deverá haver en breve una reunião da Hanhagã com o 48 garine
É preciso pedir informações ao kibutz sobre as datas de allá e sobre os chayerin que ficaran para o 42 gae
rin. 022 grupo de alia, parte em junhos

Sen mais por ora, nosso chalubziano

Atet Vºagheheu

 

PAUL SINGER - Maskir Rashi
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