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purtisiparão da Veidá. 7 7 8ו-רקהה8ה 808 snifim * marta do 7 Aciagado por cada 

vinto Chavssams 

2 - à Hanhagá Hartait 

3 - Delegação da Maskizut Olamit. 

- Delogação do Poalei Tzion Hitachdut (Mapai ) 

Delegação da organização das Pionoiras 

Dologação do Vaad Hanoar 

Delegação da Chativá Or tzione 

Delegação do Kibutz Bror Chail, 
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tomário. 

Considora-se em quoruia O plonáriop com a prosenço de 2/3 dos. 

chav Pim 8019680608 , devondo od ausentas justificar-se á mesas 

são públicas as sossões para os chaverim moapilim magshimim 

ão movimento e goração Bonim eSntilevi («Botel Chai (CTBA =. 

o Palmach (RF) 

corão considerados nas secções somente os itens incluidos 

7 0 aaa ordem poderá ser alterada pelo voto do 2/3 

dos chaverim dolegados « 

A sossão preparatórip o de abertura 8026 dirigida pola ₪8 = 

nhagá Artzit assumindo a direção da Voidá,na primojra sosão 

à regular do plenárioso prosidium dovidamonte oloitos 

o RREO ITA + Constará a mesa de um Isoshev Roshydois sganoi Loshev Rosh 

o dois secretários do atase 

NAS PALAVRAS TE votos + o= Tom diroito a voto todo o chaver d.Jé,ado à Veidã» 

b= os votos serão contados individualmento e não por do lom 

gação. 

c- a moga votará rogularmonto, com excosrão. do Ieshov Rosh 

que só votar& em caso de empate,om caracter decisivos 

6- 8 0001888085 ,8601812-80-600 instancia final por votos 

ficando ontrotanto factívo) o despacho do minoria ao plo- 

áário ya critério da mesmã.» 

o- ns rosoluçõos do plenário são tomados por maioria simplos 

68 5 
: 

22 40280 61201%0 8 palavra todos 08 401082608 à Voidá, pormi» 

tindo-lhos falar no máximo lo minutos com diroito do pro= 

rogação de 5 mintosça critério da mesa quando intervenham 

pola primeira vozse 5 nas intorvonções seguintobs |  



£- oxcuon=so dostas limitações os informantes dos snifim o rolatorçs 

do tomas, ajustando-so ao regulamento nas intervonções seguintes... 

g- chaverim não dolegados podorap fazer uso da palavra com assenti- 

monto próvio da mesa» 

DAS הס 
Bh OS Com exclisão das moçõos resolutivas o doclaratórias,considoraresesão 

para gogulamontação dos dobatesyduas osóécios do moções: 

- moções prévias: interrompmom o dcbato torminada a oxposição do o= 

rador com o uso da palavra devendo sor votadas do imodiatosdopois 

ão falar um orador pró o um contraçso os houvorçcom O prazo náxio 

mo do cinco minutos o têm por cfeitosmodificar otdom da discussão 

pedir que passo o assunto a uma comissão. 

b- moçõos ordoi soncorram a lista do oradorespdão o assunto por su=, 

ficiontomento osclarocidopmodianto procedimunto igua 7 םס 

' 00130008 % 2 701646 constará do quatro 008188808 normais ףוגס 8080 885 

"OMISSÃO תיכנות ב RISOLUÇÕES E DE ESTATUTOS 

constituida por chaverim dolegados om niúmoro do sotogoleitos om 

  

plenário. 

Sorão as suas funções: propor os clomentos das domais comissões; 

discutir os assuntos discutidos em plenário na falta do comissões 

compotontos;coordonardas resoluções 0 rodjgi-las apresentar om ple 

nério propostas do 01010008 0 dosbgnações, 

= COMISSÃO DD ATUAÇÃO CHINUCHI - ESTUDOS E PEILUT 

o» COMISSÃO DE SCHANAT HACESHARÁ - ATUAÇÃO DO LOVIMINTO 

  FUTURAS ATIVIDADES:  GUISBARUT = VAAD HANOARכס 001189820 -£

Constituida cada uma por chavorim delogados e gxcopcionalmonto por 

chavorim não dulagados pom número do soto cada. 

Sorão suas funçõestElaborar orientações o resoluções roforontos 

às toscs aprosontadas o com as funções 082001+108688 
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8922258 28 DIA DO 

 185 ול 8 6 ₪ זס 1

 גתאחנטתג = 166 8

APRESENTAÇÃO = SITUAÇÃO NUMERICA DAS SCHCHAVOT 

MENORES 

18 horas 

PRESENTA CÃO 

O TRABALHO 00% סח קטע MENORES 

8 HORAS 

APRESENTAÇÃO » O CH. VER DAS SCHCHAVOT MAIORES E 

OS IDEAIS Dá TNU4 

LO HORAS 

«PRESENTAÇÃO PLANO DOS TOCHNIOT DA סא 

14 HORAS 

a PRESENTAÇÃO - PROBLEMÍTIO, DO NIVEK CULTURAS 

16 HORAS 

REUNIÃO DiS COMISSÕES 

18 8 

LEITURA DAS RESOLUÇÕES 

  

 PRINCIPÁAIS 2.7028 סמ אז
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SOLELIM 

BONIM 

MEAPILIM à DL quê vêm dido 

  

veem 

- 18 aNO 

29 0 

29 3 

 2 94 אס

32º ANO 

- 1º 0 

25-00 

3 
Ê 

CONTOS E CHAGUIM 

VIAGENS PELO MENDO 

à CRIANÇA ATRAVES DO MUNDO 

OS MENINOS Dh RUA PLULO 

ERQUEI 5 

O HOMEM E à NATUREZA 

IMAGENS DO  KIBUIZ 

O HOMEM E 4 OCREDADE 

O DESENVOLVIMENTO DS 

 52ְמ 2

 דץ

E MILCHAMOT HiSHICHHUR ב 

HISTORIA | CONTEMPORRA NE 

HISTORIA DO SIONISMO 

CONHECIMENTO DA TNUÁ 

O JÓVEM Ná SOCIEDADE 

- hDERET 

MODERNi 

IDEOLOGIAS CONTEMPORRA NEL S 

REALIDADE TISRÁELI. 

 



ESQUE Mi DO TEMA » 

2411912418 2110222 QUE LNELUS 
ENCSIAM 482 SCHICEAVLOL MENORES 

1) PROBLEMATICA DE POUCOS CHiVERIM TZOFIM “SOLBLIM vQUE CHEGAM ATÉ 

  2החדה" כמ 90א1א

2) PROBLEMÁTICA DA FALTA DE GUNTINUIDADE DE MADRICHIM 

3) à RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES ENTRE AS SCHCHEVOT MENORES 

h) à ROTINA NO TRABALHO DO MADRICH + 

5) E SE FIZESSEMOS ATIVIDADES INTENESSANTES - JERIAMOS MAIS CHANI- 

CHIM MENORES 

PRSOLVER à DISTÂNCIA GEOGRAFICA PARA QUE HAJA PARTICIPAÇÃO 
DO CHAN ICH 

7) QUE TIPO DE TZOFÉ OU SOLEL APARECE NOS SNIFIM ? 

S)QUAL E 4 VALIDADE DA ESTRUTURA ORIENTATIVA AOS MADRICHIM ? 

hà) PRÉ - CHUG ? 

  ( CHUG DE MADRICHIMס

6 ) Va DA CHINUCH DO SNIF 

1 SIS OS PRSULTADOS QUE ESTÁ SE OBTENDO DAS MECHANOT CONJUNTAS ? 

10) 48 CONDIÇÕES QUE UM SNIF DEVE TER PiRá MANTER SUAS SEHICHA 

VÓI MENORES. 

21) O QUE SE DEVE. FaZER COM O EXGESSO DE MADRICHIM E FAÇTA DE 
“CHANICHIM ? Ria - 

Le, SCHICHAVOT MENORES COMO ELEMENTO QUE EXIGE PEILUT E ESFORÇOS 

088 38 PODERIAM SER 8 קת OUTROS SETORES » 

12) QUAIS OS DEVERES Di TNUÍ PARA COM QUALQUER JÓVEM EM ESTÁGIO 

DE EDUCAÇÃO ,MESMO SENDO FORA DOS MARCOS BA TNUÁ ? 

23) COMO MOTIVAR AO CHAVER EM SER MADRICH ?
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MOLTZÉ 4RTZIT 

o BERTURA 

8 HORAS 
 ו

1) LEITURA DOS RELATÓRIOS 

c
e
p
a
 e 

2) DEBATES DOS RELATÓRIOS 

2) 16010 2  MiSKIRUT PEILÁ 

) aPRECIaÇÃO GERAL DOS MACHZORIM BEIT E GUIMEL e   

      

  

 אפ א ה הזז

RELAÇÕES EXTERNAS4(  | 

NOAR7 ג כפצ  | 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA O 1º SEMESTRE8(  | 
| | DO NOVO ESQUEMA 608היפ  Oן תא שה 8 עול  

 | ות

RELATÓRIO Do GUISBARUT ARTZIT10(  

90 )11 
DE VINHO0.82  

DESICIM ÇÕES TEMPORÁRIA S 
)12 

LEITURA DAS RESOLUÇÕES14,  

0 

/ 
| 

  

  

 



PEQLEIO DE GUISBARUZ 1 

1) O Guisbar do snif É rospens “ável= 

1) pclas enbranças das nonsalgiadcs dns cha 

vortn 6. 
- 

2) o pagarcnto das emntas do snifin 

3) or nantor em dia a contabilidado do snif. 

- . 

PR) Os snifin que tonhg: un vaad hanoar deverão oncarrcgar o vand das 

soguintes atividades - 

1) compra de material c conida para machanot. 

2) caxpanhas financeiras que atingar institui- 

8 Re 
3) 9050016 das esnapnhas de únjgo do Iehud 

lh) organizar junto cou o vasd ng rínino duas 

canpanhas anuais para rclhoraren as con” 

dições financciars do snif. 

3) O naskir ow guisbar ter que assistir todas as reuniges, do vaade. 

“i vynsalnente cada guisbar do snif envtara a un relatório finceiro 

do nog que passou , preenchendo um forgulário preparado pela Hanha 

gã. Cópia dsste forrulário será enviado ao Vaad Hahoará Copia fica 
, 

ra arquivada no snif. 

- 

5) O nifal ten que scr organizada nestes 282008 - 
- 

1) ten que sor fcita ou aprovada pela hanhagão 

2) a proporção de investinento.do snif en cada 

nifal tem qe ser debatido em ambito de ha 

nhag “ae 

3) para evitar que certos nifalin entren em 

choque con outros, cada snif quando estiver 

fon interesse em organizar us nifak, terá 

que dirigir-se a Hanhagão - w - 

: 1( caso a hanhagã invista dinheiro no uifal Só - 

cla poderá geterninar a percentagem de par-



  

* 910106086 888% , eu reunião conpleta 68 6 

5) não são atingidos por ostas restrições nifalin conjun 

tos con wand handars 
- . ve 

6) Mifalin organizados por chaverin ou kyatsgte 
- - E 

a) o snbf é responsável א prestará contas cotió se fosse un ni 

fal dêle., seguindo todos os 1תלפתש 

b) O chaver janais se aproprissa do dinheiro, , o qualperten- 

co. ao que: notivow à carpanha desde mnachanot, viagenspara 

Erctz,etcs - 

c) O chavor prestará contas ao guistar do snif. 

q) Não existe pifal cujos luvros zeve-tan conpletarnente para 

e \ 
una kvutsa ou chavers 

Mifalên sob a conpleta responsabilidade da Hanhagá -דו  
- - 

a) 6 E 0 ” + % %- Eco ES : , “a - 

Cad a end? devera pagar em data dsterninada pela hanbagã o 

walor: do nifal nais a ceuissão à Hanhagão | 2 

b) Un nês depois de ter sido mparcade a data do entrega do nifal 

ou encerranento do nesng, o guisbar dé snif enviara um =618ע 

tório do novinento financeiro deste nifale 

8) Mi CHA NOT = 
- - - - 

a) Os nsifir que fizçren nachanpt con dinheits financiado pe” 

la hanhagg deverão dar cono garantia as suas canpanhay 

de machanet. | 
- - 

b) Cada snif dever fazer um balançg das suas nachanet senvian- 

do cópias 5 Hanhagpa e vaadci noars 
- - 

c) Machanct centrais - estarão senprc sob a responsabilidade 

da hanhagã.  



  5, 68 DA 4595189 0, 8ד 5

poll) apresentar um relatório à Tnuá ao findar um ano deתבלב = הברלוד-טב  

este relatório com algumas sugestões 3-ו: בת שמע  

POSIÇEO NUMERICA as ( 

O aumento numerico tornou-se uma dos assuntos mais destacados em tos 

das 2s reunidos de orgãos tecnicos dirigentes da Tnuãs Hoje em dia contamos com cer- 

ca de 50 chaveria , dos quais mais de 250 bonim, maapilim e bogrim, $ste numero 

storadiscimo de choverim na idado de 14-18 anos transformou ס 565 , 0 programa, | 

9 0 - q . 

1180108008 e as GIgouoscos completamente no ambito dos snifim, Praticamente a 

ru. existo om função dosta canais etária , abandonando cada vez mais a dedicação 

cs nhaveri m das schichyvo. menores, Sem contar o fator poulut destes 250 chaverim 

e numoricamonto baixasפס נילס הפ הבה. ₪0  

  ou fracasso da Tnuá no ano de 194º Jopendaxã om como gouborאטססהמס 0
: 0 x J & a - 00188 chaverim c qual a influência ףוגס 08 03808 ídea is terão sobre elese 

4 

+ principal tônica hojo om dia na דאב 8 cansaço de proselitos , é 
5 

3350 20004600 O consoquencia da falta de cerpacilado por parte 808 02370918 60 88002 
Era % 6 

sora aproximer-so doiosg e da-loa um contoido tnuatis 

24 PERITO NA TNUA espetado 

Esto ano quo posoo: foi um avanço em matéria de peilut tendo omtra- 

coilus vanto em bacracha como em masxirut o orrãos 709מ3008 ב עטבפנ 8 

et iravã s Ge corva ססת ססעסמ 60 100 022702406 86 Osto sohichvá continuar a am 

  om pod 1% como numoireamer:o , as potoenialidado à disposição darão umל 1570

Tp m
e
 

granito impalso 

A sohichvê hogusrvs continuou oxorcondo as suas funçõos de dirigir o 
  66 Inv. ; tom como a maskirut poilã, O sermumero ficouתמה מווו כ  36 benimםמותטספ 1 2 4

LS Ou Morus ovtável . 

E 

  ho shamá tovo a sua atonção dedicada a dirigir os snifimטס &

WESUro-so tara c Nohonat Bacaskaras 

  paרג

ad 
Pncurrarar sp os tafkidim dos chavorim Toshua o Pinduca e recapitrls 

atuação dos mospr: foi dirigida principalmonta «:. soguintos atiridados te 

: 2 . . *. . 4 » Erornas - do uus forma mais sistomática dos quo é foita por char 
6 

2= Componhr+ Financoiras visando a cosntrução do sodcg ou o melhoramento 

 א
 יה ץו 7

4 o do Atividados Chalutsianas - tais como s-  



.- Schonat Hrchshará 

 , Aliás de familias , mitnadvimס-
/ 

, 

de" Res pô gobilidado Chinuchi - 

/ participando om machanot , om chuguci madrichim, em algumas atividades 

do importancia no setor chinuchi. 

A) = RELAÇÕES  EATERNAS o 

1) Com us Tnuct - סמ alguns lugares principalmente SePaulo , foram bastante 

proi Lquas Po cut o mare aro mr co ama ceesado n£o - funcionou o Conselho Jute- 

nil. do € pudo גמ a 50 9020688 entre as tnuot se ampliarso , principalmente em 

mtóéria do Beit Sofc: Chincuhi e Publicações; 

2) Maskiru Olanit - o úncio as unto foi Schenat Hachsharã. |s demais temas 
ic rolacion- aento nós não obtivomos cxitos 

3) Legontina - c movimonto por falha de seus dirigentes não participou de 

uma coneostração de organizações om Montevideo , oportunidade em que se realizeu um 

mescriro entro 95 inuto eomtironteis de Ichud, Com a ausência da Tn á brasileira 

rounilo verdon uma parvo da sua validade o não participamos na elaboração das TO m 
 וי

Do qyalouor noniera achamos que deve haver um merkaz latinoamericano doםסגט 0284  
q 

com funções do ruanificação do trabalho c organização do atividades vomunssדסי 2  

  

  

0 NO! cias 4 

Nosto ano foram formados “pes nvadei noar s a de Porte Alegre, Rio 

4 00120. À emetencia 09206 סבמסס vaadei noar tem sido motivo de um impulso no tra 

pslho do sovimento nos soguintes setorem co 

NX 4 , . 4 = É , 10 00181מ00ק00מ00018 71מגמ 600 4 

2) Constrçãou ou melgoramento dos snifime 

3) Solaboração em atividados externas como messibot, machanoté 

4) creonização de Campanhas Financeiras visanfgo  Schenat Hachshará, 
Nachanot, Moadon, Súce 

Cabo a Truá Car . .« êsto ano ano um impulso que |, muito setores deixarão 

dt NT Co! 4 סב 9 

£) GRGANTZACAO DAS PIONEIRAS .. 

Os contactos bastante intensos tom sido nos seguintes setores j= 

a) Poguisha Nacional - oportunidado em que nos nos dirigismos ás chaverot 

jo iodo o Brasil, explicando com uma pequena choveret o alcance da nossa atuaçãos 

b/ Participação das Chaverot cm Diversos Vaadei Noar locais 

0( Contactos com os dirarsos e«nifim das Pisnoiras tanto em ajuda artisti- 

11800 0 ₪626 prostação do informaçõese 

6/ 13811 anual das 210201888 para as amachanot



3 GOHTHAT  HACESHARA | 

16 chavorim dos quais apenas 4 da tnuá ; 
mnachzot beit composto do 

ará não funciona. 
domougtração cabsi do que nestas condições Schcnat hachsh 

O muchzor guimel ficou como uma reafirmação da Tnuá à que é capaz 

iomontos o lda deste grupo este ano Trará as seguintes consequencias 

foi uma 

13 fornocer ₪8 

  possíbilidado de ser formada una oquipe de trabalho com significadoה (1

chaverin do Schena ta 

sibilidado de voltarmos ao 921080 60 41 aliãe 

OWSכ די - 

2) Jor - - 

tr. impulso om natoria do sorisdado quanto aos compronissôs tnuatiim patê 
 ן)

agora compl ctamente sbandonade se 

ca smonstração do força , pois 16 chaverin torão uma receptividade bãa 

“votz סיב reflexo do estado atual da Tnuão 

4
 

stará mrofundamente o conteudo do Sche- 

3 A existeona? dos tros Tt 

E) MACHON LuMADATCHDA gm. 

>» mn rovisto apenas dois chaverim foram envia- 
O ano passado per uma sorie da 

os rosultados da peilut dos chaverci machon tel 

oe. Ésto ane onvianos quatro chaverim. 
% .₪ ” . 

ogto ingtituicão » Icvid atonção e 
530 nosivo para quo sempro seo as à 

q MESSIBOZ EXTERNAS 

4) XX ANOS DE MEDINAT ISRAEL 

nianto do toda uma movimentação em função do destacar esta data 

o Puuá om todos ow enifim co aborou nas messibot» Tntcrnamonte nos snifim m'fkadim 

setras clivilados marcara 0₪%8 

+. Ah ANOS DE KIBUTA BROR GHAIL qu 

sssibot externas om todos sos snifim , cal 

  

Suprocndendo » todos , com 

culanos quo cerca um público do 2000 pessoas assistiram nacionalmente as comemorações 

aro paganda foita conjuntamento , o Drs Egclidos Aranha 

em divulgar Bror Chail e as -08ע 

presente no Rio e SeP 

sjbilitou gue c | quo obtivosso 2 nossa it anção 

2 0% . > 

iigacro da Tnuds qa 

  

todos cm natória do publicações « Foram vubli« 

is Dj28, sobre Racismo, sobre XX anos de Ichué 

, foitura de uma Choverot sobr 

sto ano superou a 

toa se L) Choverot sobro & Guorra 608 9 

do do Concepção dc Vida do Aderot 

LI Altã, Inagons do Kibutzy 3 Dapim Lamadrich, Igueret Especial 

ação da Choverot Moninos da Rua Paulo, Publicação de uma 

+ ropublicaç 

“pimolros Socorros, 

tro Bror Chai! , Republic 

-+ sobpo Gionismo o Chaguim, Som contar a Igucret Lochavers



/ 

11) ÓONGRESSU SIONISTA ; 
mica o atoa ranma 1 a 

  

Furio do um dologado ao Congresso Sionistas Fizemos parte entre as 6 

inuot continontais do lcçhud destacads para representar é 

12) MACH; (om o |. 
a marea | mem 

Eosc or dia fzomos tres tipos de machanot se 

x x e 

1) Hachanô do uma 80210275 86 + 

  do uma sochichvã conjunta  intor-snifimeןמסמהמסל )2

3) Machanot Contraiso 

CalLculamos quo participaym mais de 400 chavorim nas Machanot do fim do 

0 00208 do 320 nas mochenot do Julhos H-jo om dia machanot tem se tornado um dos maio- 

; nifatin da TImnuá seja cmnnatéria financeira ,seja em matéria de chinuche 

Pola prineira vez sa-enos a schichyé do bonim foi dividida em função de ma- 

Na opirtunidade das na “chanot as comissões preparátprias sempro têm procurado 

Fauncr novos toélbmiot o atrair proselitos para as machanoty cumprindo assim a finalida- 

ão de tnuváã quo divulga os sous ideais 

137 SEINUCE NA TUE + 

Apesar da vand chinuch quase que não tenha fucnionado , em alguns aspeo- 

+ tom sido dado atenção aos problemas chinuchiim , por exemplo no que tango chovorot 

a . , 
4 

resão julgo ton so voltado atenção novanonto à inportancia das sehicha- 

“ot amorosos o v ebandono om que as mosmgs cstão hoje o m diab 
A 2 

A maior 59108עעסס10מ da tmuá em matorá de chinuch 6 1- 

 1 5ו 0020 30802702 םסטספ

 ? 00 alguôm a so tornar madrichמס ססמטסמססע )2

1) Qual a forma da Tnuá atuar para quo não seja cfômera esto seu aumento nume- 

Fico: 3 

a) Baixo numero de chaverim que 6 O 88% . 

5) pró-Chus - que continua som um tochnlt 2 

6) A importancia de criar=se schichavot homogêncas senão em יו de 

p «208 anos ostarcnos dianto um descalabro total no que so rofore à or ga- 

1 
54198080 do machzorim do Sehonato 

GUTSBARUT ARIZI -,- 

após, um intervalo de vários anos a guisbarut 4 funcionando nas 

os do um cnever da Tnuão Qual foram as principais atuações da guisbaruts- 

1) financiamento da campanhas 

2) ajudo à snifin, 

3) organização das machanot principalmento as centrais. 

4) controlização financeira da 8מוג+ :  



  

EULURAS ATIVIDADES 

  E PESGAÇEעבה

58 = Shifim Atividades Conjuntas 

2) FECUISEOT E HAFLAGOT NACIONAIS q. 

Data im2=-3-4de maios 

CAMPANHA DE VINHA 

u
s
 

quantidade por cada snif 

4) INAUGURAÇÃO DO SNIR S,PAULO;- 

1 1) FORMAÇÃO DO MACHZER DALET 4. 

alternativas existentes - 

  ₪8708 0287024 da 1 0 Engshandsם)

b) om conjunto co jrorelitos 

É“) cm conjunto com a tnuá argentinas 

) FUTURAS PUBLICAÇÕES 

” 
 hovorot o Homem na Sociedadma" ו

2) Dal LAHORIM .. para os chaverim dos 780601 082. 

3) LiBONB 

7) MACHANOT DE JULHO 4 

a) schichavot de bonim divididas 

b) para os chavorim do machzor dalet 
2 2 

oc) machanô avodão 

X ms a SCHTOE Vi  BOQUEREP jo 

tiul nos dias 1-2-3»4 de maios 

2) MANUTENÇXO PA HACHSHARA 

colaboraçao ativa da tnuêã - principaimente na פסו  


