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Baskirulot dos SnifIn
Kibutz Hachshará 6
Garin Brasileiro

Praesados chaverins

Ata da reuniño da Hanhagá Artzit, realizada nos dias 16, 17 e 19 de novenbros

9 Presentess Nuchem, Bartach, Ervin, Sigue, Markin, Nunho, Arño To, João, Sanário, Edith, Idol,
Senta Zo, Marian e Julinhos

Orden do dias 1) Ata.
2) Correspondencia.
3) Relatorioss a) 501018>

b) Hachaharão
e) Hanhagás

, d) Veidão
4) Alias

5) 5º garine

8) Sochnut,
7) Machanot.

8) Kinus.

9) Movimento SulsAnoricanos
10) Shlethuts
11) Finanças: a) do movisontos

b) contras
e) moshek

de 12) Diversos: a) Machanot sionistas.
b) Publicações.
e) Sosinario para o kibutze

Alata: fo? tida o aprovada ,a ata anteriors

3 foras recebidas diversas cartas, sendo que os assuntos de que tratam so

acham todos inclusos na ordem de dis. Foran enviadas, aos snifim, circular sobre curso da Sochnut, Unificação

com o Gordôênia e diversos outros assuntos; ao Garin Brasileiro carta informativa sebro a situaçao do movimentos

3 ה e ônitias o enif apresenta un funclonanento normal, sendo visi

veis ainda os sfeitos da ultima shidibâut que a Hanhaga envious O snff entrotanto, apresenta grande nocessida

de de una shlichut longa, de alguns mesos, no nínino, o que, antes da Voidã, sora impossivel. O prosolitisso

de oudin na cidade é 24 principalsento polas poucas forças que o snff dispõe para esta tarefas Devo fl
car claro quo, apesar disto, o snff dovera colocar as forças que tiver completamente dedicadas ao proselitismo
de ovdin, tarafa central de todo o movimento hojes O trabalho interno, das kbutzot, ten sido dificultado pela
falta de progranas» A sh'ichut do chavor Nunho limitou=se a levar ao enif os eventos da Hanhagã Artzit, e tra

tar de alguns problemas, tais cono os dos candidatos ao curso da Sochnut e chavorin parao 5º garino
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Cueitibas do snif nenhuma notícia nos chegas À shifchut encontrou

o snif es situação normal, funetonando regularmênio; apenas prejudicado polo fato de quitos chaverin estarem so

preparando para e exane vestibular, As possibllidados de se realizaren nachanot, estío conpletanente es depene

dência das possibilidades do envio de un sheliacho

.

Bale

Morizente: recebemos as últinas notícias do snif atravis de y
na carta de sotembro, a qual, por contingencias conhevidas, toi us há pouco respendidas Queixasse o snif de ya

falta de contacto per pario da Hanhagá Artzito Estas falhas estão senda 18 54880852 0 snif, desde ha ua ano e

meio com conta con chiiehut longas vas aponas cos shiichulet esporadidas e do pouca duração ¿Antes da Veida,

porén, oste problena nao podera ser resolvido, tondo seguido parz lá a chavorá Vira, para una shlichut de alguns

dias, a exenpio daquelas que foram para os demais snifimo 0 snifconsoguiu una nova hyutaá do soletim o um chaos

עפ"

Rig: o snif en goral está avio prejudicado pola proxinidade dos ee

names Por este mesno motiva, principalmente, e trabalho de prosetitisao náo ton sido foite een a intensidade

que devorias Hã poucas forças no snif para un grabalho de grando envergadura, Recobou, ato ha pouco, à hito

chut dos ehaverin Arao Sehnaider e Markin Tuder, shiichut esta que pecou phincipalanete pele pouco tempo de sua

duração (2 mosss, aproxinadanonte) e consequente falta do perspectiva 0 de continuidade nos trabalhoso O enif

tom necessidade de racuber una shlichut longa, para € neses ne mínimo, que, con os chavorin da dirigencia de

énif, deverão formar um grupo para us trabalho a longo prazo, com perspectivas. Espera-se qua, passado este pg

riedo de exanes, possa o snff dedicar-se cos mais afinco as tarefas fundamentais que ss tem hoje pela frente.

Os trabalhos de propaganda externa para as machanoê estão em andamento, devendo ser intensificados, tanto exteg

na quanto internamente, Continua en shicihut noste snif, a chavora Mariano

so snff ostá os funcionamento normal, As shichavol neng
ros, de tzofia e solelin, estão funcionando ben, a de bonin moto dispersa pelos exames o à de ovdin funttonendo

ragularmentos A shichva de maghshinin pealizou recentenento una baflaga de chevrá, no Kibutz lachsharã Ein Ugo

roi, tendo 19 chaverin aprosentado sheilon para e 52 garing des quais 7 foram aprovados pola naskirute Hã um

grupo de chaverin so dedicando con intensidado ao trabalho de proselitizao, trabalho este lento e a longo prazo

e se bon que co resultados dos mais amplos são atada longinquos, conta-ss 36 com um primeiro grupo novo de 1

26 de magishinia, sob a forma de us contro de estudos do Droro Este |? grupo ja so reuniu com un bon núnero de

chaverin e espera=se que, para breve, noyos serás constituidos.

ás não passa a haehshará por un do seus nelheres periodos, náo ten
de conseguido ainda solldlficar=se devidamente e ressentoso um pouco da falta de uma orientação Interna nais

seguras Roalizoueso no kibutz usa saseta en que so colocou as coisas en sua devida posição, 6 juntamente com o

ma chaver Senda e participação mais ativa da Hanhaga, cronos que a situação tende a se modificar favoe

ravelnentos

23 contral de novincáto enter nun pltno normal de funcionanento,

restabelocendo o contacto con os enfim que, de ha muito, estava Intorroapido. Passeu a erlantar nacionalmente

o movinento, tomando 26 o resolvendo assuntos, importantes alfãs, quo o novimento tem pela frentes A secretas
Pla não conseguiu entrotanto, até agora, aconpanhar este ritmo, tondo sbêdo con corto atrazo as cartas e publi

cações quo q Hanhaga tom enviados Tom funcionado rogularserte a conissao mixta DrereGordantas Foi resolvido
pola Henhaga, dasde a ultina reunião, à volta do chavor Arão Se de Rio, antes da data prasfixada o Ingresso le
mediato na Hachshara, pola necessidade de concentrar todo o 42 garin nesto pertedo de renovação da hachsharã,

a não ida do Nuchem para Porto Alegre e Curitiba, por falta do dinheiro, q trangferencia dos chavorin Sauel e
Helena ו for licença da Hanaga o do 3º garin, se separaram dele, para aperfoigoanento profissional e

artistico, raspactivanonto, para o Rio, ligandoso ao shituf de lãs
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1 Ao chaver Goriadh rólatou dubre a realização da Voldá Olantt

68 11168680 0095 Ororellabanin e Gordonta. Os snifin rpceborãs en breve una córcular rolatorio, po£

nenorizada, sobre a Veidas À

2 ADAM: a Hanhagã, tendo recebido pedidos de alia inbdiata, de diverses chaverin de kibutz,

precurará em entendimentos com a hachsharã, fernar un grupo extrpordinário de alió, para o mos de Janeiro, O se

tal for possivel, devera ratardar a alia dos chavorin Arale 8 |88, para que integren este grupo», 0 chavor Hive

chem devará Avatar da questão. Quanto à allá de pais, recebemos comunicaçãodo garin de queestã disposto a rg

sobor os pais queten prenencia de alta, mas devido às grandes dificuldadesdo Início do estabelecinento, pode

que se evito go máximo o fazó=lo ja. NS E

/ 7

81.58

garin: à Hanhagã recebeu shellonta de diversos enifin, faltandoapenas os onifin Cuítio

bamê Gola Horizonte Informarenos sobro a existência de candidatos para o 52 garttito Forãs aprovados es seguintes

ontasde Porto Alegres apresentados oralnsnte pelo Nunho - Betty Cuttin, Flávio o Sanvelo Do Rios - apres

sentados orajaente pola Maria: - lrua e Toroza Sender, Ána e Elias Ritvo, luiz 00 Arão Kilinsky, Fernando

Gróssnan e forgo Shekelys De Sáo Paulez apresentadós oralnente pele Ervin: Peter.302308 /1.9629,8 Chaito

ehik, Hsnnfguo Tototbotn (Pinduca), Salenão Cubisrkden, Ualtorção Kiingore Gevergo estas choverin se reunir

o so constituires oa gaçinia locais para infclo de sua preparação on ivrit, profissiênalização, kupameshutefet,

tratamentospedico-dentários, tarbut, possibilidade de vanguarda 6 estabelociáante dedatas de entradas A Hao

nhaga resolveu usar dos criterios os nals severos na raforente as estado de sauda' ¿ee haveria antes de sua Ono

tradás Aguabdanos es sheilonin escritos. AA TREM

4 a Hanhagá resolveu adásr a formação de grupo para ur estudo8 cuidadoso, pois

as últicas Informações concretas que tenos são de São Paulo, que afirma nás tér quam enviar, Esta em discussão

se e movinento está heje on condições de dispensar um grupo suficientemente bsb para ser enviado, é soe sacritá

cio que isto implica compensa es זיפ( | / q

4 foran estabelecidas as datas das nachanot locais e/tontralsye que ts

Trotia - São Paulo « Sol a 15»! +20(ןא = 018 > 30el2 a ill א IN |

5018!!מ-530 Paulo > 4-! 4 0 - ! Selelia RES 112] 5 23! 3 עב

Benta - Contral « 230! 2 0-2 = 704060085 , ASIA

Ovdlelaghehinin = Contral +» 02 a 23.2 » Petrapolis CEPA RE

Em São Paulo, foi deixado livro o periodo do 16=l a Go? para a evehtual eoalizacio de una nas

é geval de jovens para proselitisno, Os snifin que fizeres machano de shichavol/nenerop ou conjunto, deve»

vao faze-lo dentro do periodo de mais au 29098 2-2 & Edelo Us edfim receberão ejroujar programas O Que

toss problemas que heuvers O pregrana de tzofin ja esta feito, devendo ser logoóviadie Dido solelim, evend

tualnento, sobra e tea contrai do "A conquista de honen sobre a satureza - Erotz4 IsrablagraHas e Chalutz". 0

do bonin sora un ostudo de dasenvolvinento dos valeros judaicos, e dentro doles e de trabala, da 01400908 0

60 /096[8 908 000811%0[00 por 5 tonas blocados: Kibutze Histradest e Sionisno » Socialismo «Vevinento. Foi

constituida una conissas para O projrana do ovdin, constituida pelos chavorim Nuchem, Siguo 4 Beriacho 0 encar

regado contrai de fodas as machanot 6 e chavor Bariacho

a pealização do Kinus Aptzt de movimento Dror, foi Fixada parz odia 16/12, Nos

dias seguintes, 17 a 20 cora realizado o Kinus de nove movimento, ronultante do nosso união ton 8 Cordonias sa

bre o assunto, us chaverin receboras temarios, e circular orientadora e detalhada, é hais cedo possivelo As na

nlfestações públicas sobre & unificação en Sao Paulo e Rio, deveras ser realizadas após us nachgnota

; anos não ficou explicita a resolução da Voldá Olontt sobre a existône

ela cun não do novimnto sulemericano, 6 de un organismo coordenador de atividades continentaise Nossa persas

monto é de que dova existir un tal erganismo, controlado polo Hanhaga Eliana, o tendo por finalidado e realizas
.

ção constanto do seninádios, peguishot o demais atividados no sentido do usa maior aproxinatão entre es revinen
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tos nacionais que tem aproximação linguistica é geográfica, que pernita 1-6

10)

Shiighutatutboooezuddx sondeo Impossivol até a voldã, o envio do shlichim regulares para
um trabalho tengo nos snifin, a Hanhaga resolver enviar as seguintessPorto Alegres sorá enviada un sholiach pa
ra orientar as machanot locais; Curitibas e chaver Yampolsky deverá Ir entre o diá 5 e 10 de dezenbro, para

vor aspossibilidades da realização de uma nachanó fecal e se houvor, orientá=la. Se não, dovorá vor a pessib]
lidade do trazor solelin para a nachant de Sao Paulo; Belo Horizontes a-chavera lira foi a esto saif, ends vt»

ra, alem de gutras coisas, e possibilidado de realizar uns machand. $8 houver, 2 Hanhagã enviara un sheltach

para a mesma,

» o guisbar contral do movinento passa a ser o chavor Ercin Sonmel, que deverá o

mais depressa pessivel gor reunir cem seus antecossaras, chavorin Huchem e Dartach. Não go tos es vista por 2

ra. qualquer campanha para o movinents. Segundo relatório de Bariach, davenes recebor em brovo, de 3 a 5.000

e: (om cruzeiros), destinados ao movimentos A Agencia de Passagens criada no snif Rio, devora passar ao

controls da guisbarut contrato À campanha de moshek para Brur Chall que e garin desoja roglizar aqui, devera
ser efoluada de largo a Junho próximos. O garin eventualmente cuvis um chaver para erienta-ido

Sienigtas: para a sua eventual reulização, deveremos entrar oa cam

tacto con o KoKele, grontogo ou Federações

Jess o novinonto fará nos próxinos diao, 3 publicações, 8 sabor:
? beletin de propaganda para sachanot, de caraster interna e externo;
| notfcicso com notícias de Erotz o Internacionais, 0
4 Dapin Lachaver sobre a Voida Olanit, a Unificação com o Gord onia e sabre os rumos de movinento,

.
0 + os madrichin deverão estabelecer um radízio para 6

desenvolvinento de um seminário semanal ara o kibutz, sabre fatos 0 601988 05

Sem mais por ora, esperando notícias des chaverin, nosso chalutztano

Alot Vºaghshem

 

o pí Nuchom Ho Fassa « Hasktr Rashf
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