
Saul, Mario, Marcia, Mauro (RE), Borrega e Melão. 

São Paulo: 

Machanê de tzofim-95 chanichim 

Considerada boa 

Machanê de solelim-40 chanichim 

Subiu o n9 de solelim beit na machane 

Chanichim motivados 

Curitiba e Porto A.: 

Machanê conhunta 

NO de chanichim-45 de Curitiba e 30 de POA 

Rosh conjunto mas tzvatot separadas 

Chanichim motivados 

  

   

        

otal de participantes nas machanot do movimento:518 chaverim 

eee dede dede de dd dd 

Si a da Hanhaga: 

Fi ansferido o tema para a próxima reunião de Manka Maskirut Peila 

completa. 

Kvutza Shnat- Machon 

Ficou aprovado que a guisbarut das kvutzot em ano de shnat estarão nas mãos 

do guizbar da Hanhaga Artzit. 

Jamboree: 

Ficou decidido que o Mauro e o Pivo sairão na epoca de sua shlichut para 

Salvador, para Bele Horizonte a procura de local e que o Mauro de Recife ira ver da 

possibilidade de arrumar um local por la( Recife). 

Garin Gezer: 

Definição temporária por Gezer 

Foram definidos os contatos de cada estado e os tafkidim dos chaverim de 

São Paulo que ficarão centralisando o Garin. 

Reunião de Maskirut Peila completa: 

Vinda de chaverim de Curitiba e rio ficando a cargo dos snifim o custeio das 

passagens. 

Dia 25 de agosto sera a próxima reunião. 

Shlichuiot: 

Pinduca ira sair para Poa, Curitiba e talvez Recife. 

Mauro e Pivo deverão sair para a Bahia. 

União com o Dror; 

serão iniciados os contatos no Rio e SP ficando a cargo da Hanhaga Artzit 

centralizar os passos que forem sendo dados. 

Chodesh Hatnua: 

Fica a cargo da Moatza. 

* Foi criado um Vaad Haorim em Porto Açegre.A Hanhaga Artzit, congratula-se 

com os chaverim fazendo votos de que as atividades do Vaad contribuam no trabalho de- 

senvolvido pelos chaverim do snif. 

Estavam presentes a reunião: Kurt, Mauro, Zepa, Pivo, Zê, Pinduca, Daniel, 
7) 
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Peguisha de Hanhagã Artzit de 25.08.79 

Presentes:Mauro, Pivo, Tkatz, Mario, Daniel, Andre, Zepa, Moishe, Pinduca e 

Reuven. 

- Foi feita a apresentação do Reuven aos chaverim da Hanhaga Artzit. 

- Correspondência: 

Recebido um convite das Pioneiras para seu Congresso que Be realizara no Rio. 

Fica decidido que o snif Rio ira representar a Tnuã. 

Foi enviada uma carta para a mazkirut do kibutz Gezer pedindo a aceitação do 

Kibutz de um kesher le garinim da Tnua. 

Recebida carta do Kibutz Gezer agradecendo a ajuda da Kvutza shnat na colhei- 

ta dos melões e no cultivo do vinhedo. Na carta constou ainda um relatório da situação 

"do Kibutz rresponde ao relatório apresentado pelo Mauro. 

    

     

  

atividades: 

tembro- peguisha de magshimim 

   
1,8, 

29 de set.- reunião completa de M.P. 

Chodesh Hatnuã- a tochnit serã preparada pelo chaver Neco de POA baseada no 

"e 2?- reuniões normais de maskirut peila 

livro " A Revolução dos Bichos”. 

*Shlichut- O chaverim Mauro e Pivo sairão para shlichut devendo passar por 

Belo Horizonte (L0Ocal para o Jamboree), Brasilia(ver a situação do grupo de jovens que 

apadrinhamos),Salvador(por 3 semanas para tentar reorganizar a Tnuã) e Recife(tratar da 

kvutza shnat). 

Existe a possibilidade da Tnuã realizar uma apresentação do Matti Caspi na 

messibã do snif São Paulo e ainda a possibilidade de Tevaklo a POA. 

a *Taksivim da peguishã de magshimim:Rio e Curitiba- passagem mais 200,00. 

SP-500,00 

POA E RE-passagem 

- -Situação financeira da Hanhaga 

10% dos lucros dos cartões serão destinados a Hanhaga 

Poa, Re, e Curitiba irão contribuir mensalmente com 500,00 para a Hanhaga 

Rio e SP irão contribuir com 1000,00. 

Esta & a divida dos snifim para o proximo mes: 

Rio: 2.600,00 + 1000,00 

SP: 1.250,00 + 1000,00 

CU: 1.350,00 + 500,00 

POA:2.900 ,00 + 500,00 

RE: | 1.350,00+ 0 

- Tilboshot 

Os snifim deverão tentar fazer em suas cidades. 

-União Ichud-Dror 

Ja estão sendo mantidos contatos. 

Reuniões de Maskirut Peila Uompletas 

As despezas serao dividas pelo n9 de estados participantes mais a Hanhaga.                                     

 



| Em vista da proximidade do Chodesh Hatnuã propomos que as vaadot Chinuch 

hasnif, recomemndem a leitura do livro base do chodesh tanto a madrichim como a cha- 

nichim. 

Este ano junto as comemorações do chodesh recomendamos que se inclua a 

criação do Garin Gezer assim como do novo meshek . Para isso recomendamos a feitura 

de paineis, peulot explicativas, possibilidades de nomes de kvutzot etc. 

Gostaria de salientar ainda que não recebemos dos snifim qualquer comunica- 

do das asseifot realizadas. | 

Sem mais, Shalom ve lehitraot. 

Aleh V'agbem. 

   uro Nadvorny 
Mazkir faTnua    


