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São Paulo, 28 de abril de 1975 

Maskirut do 

- ne a ד 1 , 2 4 , é es 
Assuntos Relatório da T Reuniao de Hanhaga artzit realizada dãa 75 

2 4 
4 e : e x 0-2 >> , 0 E 

Presentes: Chaverim da «Peila, Badu, Levi Moises,Mau, Bata, Represen- 
tantes dos Snifim: 

Rio: Lilian, Mauro, Nelson. Porto Alegre: AlfredoçGuritiba: 
Não compareceu 2021110238: Markin e Ierach .S «Paulo: 
Efraim. 

Duração: 7 hs e 30 mins, 
veder haioms 

- Informatzia : Vaadot Hanhagá onifim 

- Relação entre Snifim e Hanha ga 

Machanot de julho 

Kimuss Chinuchi 

30 anos do Movimento 

Mifalei Choref 75, 76 ( em Eretz) 
- Tochnit Shnat Haschars 75 e 6. 

1 - Informatzia - Vaadãot e Snifim 

lã. — Vanda Guisbarut 

Foi apresentada a situação da Guisbarut, A situação não es- 
tá boa, por alguns motivos: 

- Falta de contrôle e registro da gestão passada. Contas -— 
que não estavam em ordem.  



        

Foi reclamado o não envio do relatório de chimuch por par 

te dos Snifim São Paulo - Curitiba e Porto Alegre. 

para as machanot de julho, não haverá problemas pois os 

tochniot estão estipulados. À satisfação de toda a estrutura de toch 

niot devera ser efetivamente no Kinus Chinuchi em julho» 

Foi sesolvido que deve haver maior comunicação entre a V. 

GC. dos snifim quanto aos tochniot qué cada uma esta já preparando de 

modo a permitir uma troca de ideias e propostas. 

1 6 - 19068 

Em colaboração com a VeChimuch vais ser publicada a 

revista MOVIMENTO . Esta terg um carater mais amplo e devera ser uma 

revista de divulgação da Tnuá no ishuv «Basicamente constara de arti- 

gos traduzidos de revistas estrangeiras e que versem sobre assuntos 

de interesse p/os Chaverim da Tnuã. À publicação será mensal interca 

Lando-se com a Igueret. 

Naturalmente, dar-se-a continuidade à Igueret. Tentar-se- 

2 dar a ela um carater realmente de orgão de expressão dos chaverim 

da Truê, ou seja que essencialmente conste de artigos feitos pelos - 

próprios chaverim. Assim sera instituchonalizado um concursos Cada 2 

artigos de um chaver publicados no Igueret o chaver recebera um livro 

6 o melhor artigo do semestre um premio especial . 

Foi proposto um intercambio maior entre os itonim do shli- 

chim e do Snif, ou seja que o Snif ao publicar um iton 0 envie para 

os outros,Snifim e para & Hanhaga Esta farê uma seleção dos melhores 

artigos e os publicará . 

1 à - Relatório dos Snifim 
  

E e . . x 

Posteriormente sera elaborado um relatório tratando 

  

 



  

  

Somente deste tema, 

cobrada sobre a venda de Vinho, OQ Snif Rio não acei 
da de Snifim deve se: basear em um Orçamento Preparado Pela Gui 

Porto Alegre - 18% do tótal 
Curitiba - 12% 
Sao Paulo - 33% 
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judaica de Erechim, 

" 

» O inicio do traba- 

na espe- 

|



  
  

0 Pagamento de cada quantia referente & cada snif 6 de Fesponsabi - 

lidade unica e Simples de Tespectivo snif, 
lb -vaade Chinuch 

Tealizadas Ros mesmos moldes do ano Passado, Foi levantado e Proble 

ma da Machane ávoda p/a Shichvg de Bonim Velhos tendo em Vista a 

Venda iminente da Hachsharg, No fina1 foi Fesolvido Que esta se re 

   



  

  

Machané avodé 
Tochnit Kibutz 

Proximos dias p/Maskirut Peila relação das Kvutzot e madrichim 
As machanot deverão 

do dia 28 a 31 seria o Kimu 
08 Bogrim realizariam sua 260188 

4. Kinus Chinuchi =aAO ctinuchi 

e) Racionalização, ot e metas educativas P/cada Shi 
d) Contato e troca de experiencias entre madrichim 

de diversos Snifim, 

     



  

e) São ainda delegados o Maskir ha ônif, Veadat Chinuch ha .. Snif, maraksim dos Chiquim de tzofim “de Cada snif e os integrans tos da Maskirut Peila. 

Obs; Os delegados devem obrigatoriamente, ter sido madrichim pelo menos no atual semesire, 

410298 quanto ao Kinuss serão enviados mais tar- de, No entanto espera-se desde já Propostas por parte dos onifim. 
 , paaades Comemorativas dos 30 anos do 1 no Brasilכ <

e tuo ros chud Hebonim 
O acontecimento será divulgado através de Palestras em mossdot do ishuR cartazes, publicações etc, Foi constatada a necessidade de uma divulgação maior das atividades educativas dê Movimento nos di Versos ishuvin, 

. 
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?20008-88 8 2081198030 de uma Srande messiba no cChodesh da 
e . 
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1- 

trua do estilo do "Ish Chassid haign em 1971 «Deve-se Procurar um mot Vo adequado e tentar um contato com 0988088 que possam nos ajudar. 6 - Shnat Haschará 75 - 6 
4 Unha ga Axrtait considerou de crucial importancia para a Tmya e em especial para os chaverim ue estão atualmente no Sinat Hachshars que o Tochnit conta com um Seminario de Hadrachá . O Movimento Brasi leiro considera incoerente q fato de se tentar transmitir noções a - Fespeito da Realidade Israeli, Judaismo, Oriente Medio etc., e mão - dar ao chaver Shnat meios e instrumentos para transmitir isto ão vOlm tar ao Brasil, 

Para o Machzor Ichud a sair em 76, 4 constatada a necessi- dade de se trabalhar firmemente ma cristalização do Erupo e definição dos elementos. Poi levantado o problema do Pessoal que se encontra no 2º ano Colegial, mas não Se conseguiu chegar a uma definição. Propos= 

   



   
-Se conversar principalmente com pessoal de S.Paulo e se chegar a 
uma definicão. 

Por outro lado, iniciar-se-ão as gestões junto aos orsãos 
competentes para se mandar toda , 44 para o Machon le Madri- 
chim visto que cada vez ménos o Shnat Hachshará, nos seus moldes 

. 
: 
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, 

atuais satisfaz as necessidades tanto do chaver quanto da עגה 

7 - Tapuzim 75' - 76'* 

Entrar em contatos com as mosadot em Israel e verificaz 
a possibilidade de realização de 2 tipos de programas: 

1 - Envio de Bogrim que não participaram de Shnat Hachshara 
ou que o tenham feito a algum tempo, 

2 - Realização do Seminar de Hadrim ( antes do shnat) em Is 
rael, Seminario este organizado pela Tnuá Olamit. 

As cartas já foram enviadas e ao recebermos as respostas 80 - 
assunto sera novamente levantado. 

Estes foram os assuntos discutidos e suas decisões. Espe- 
remos que a Maskirut discuta Sobre eles e nos enviem comentarios e 
propostas. 

No mais esperamos ainda, (haja paciência, ne?) e envio de - 
tudo que h& quase 2 meses já pedimos, Relatorios, listas de chaverim, 
etce( maiores detalhes MP 28/75 

vem mais, despedimo-nos desculpando-nos pelo atrazo. 

Aleh, 6/8110 

O e ra st rem 

p/Hanhaga ArEsiA 

   


