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Kibutz Hachshará Ein Dorot
snif Sao Paulo

y

São Paulo, 29 de Junho de

Prezados chaverin,
assunto

: Vasdat Hakesher

Extrato da reuniao realizada no KHED, em 23/6/56

estando presentes Edith, Sara 02., Cheinfeld.

snif São Paulo - K.H.E.D.:
5a. feira

ba.

- 12 - Vinda do kibutz & S.Paulo, para ir ao teatro,

- 15 - Trabalho do kibutz no snif (lusch, etc...); a
noite oneg-shabat com a apresentação da peça

2

Sabado

- 1|-

"As 53 prendas" pelo chug bami do kibutz.

Chaverim do ki butz visitarao os iemei hashichvá

com demostrac0es de plantio de hortas, ssmentei

ras, etc...
Os gastos de viagem correm por conta do Kibutz e o
sustento em Sao Paulo; entradas pare o teatro, etc...por

conta do snif.

18 - 22 -

24 - 29 -

,

haflagá de bonim no kibutz, com melo dia de avodá.
haflaga de maapilim, avéda dia inteiro. Às noites
apresentação do teatro do snif, oneg-shebat sobre
folclore brasileiro, tosneio cultural e hartzaa.

Todos os gastos destas haflagot correm por conta do
snif, nao estando o kibutz obrigado a qualquer gasto. O

snif, por ocasiao ds haflgga levara a exposiçao sobre re
volucao francesa para o kibutz.

Tochnit de Artzaot:

Dia li, - Problemas israelis

- Jimico

Dia 21 - Revolução espanhola - Chico

Dia 28 - Geo-política da fome- Zício
Seminario (Responsável: Edith)

I

- Sionismo - fundo historico, Illa. metade s o século XIX, o
judaismo ocidental, oriental, os progroms, sionismo político, sionismo socialista Borochov,
Sirkin, Bund, OtCe..._

Dias 3 e | - Chico : Apresentaçao - Chico
Grupo de sstudos

Debates

2

II

- 29. 0 50. aliah:histórico

.

empreendimentos - kvutza, kibutz, gdud avode
hashomer

Histadrut
personslidades- Gordon, Berl, Arlasorof etc.
Dias 5 e 6 8 cargo de chaverim do kibutz
III - Partidos Políticos
Correntes Kibutzianas: historia
2
088688 8
.
problemas, etc...
Dia 7 (sabado - dia inteiro)

>

- Jimico

O KHED prepararax uma exposição sobre sua vida para

a Moatza em Porto Alegre.

Sem mais, acoitem nosso cordial e chalutziand

Alei V'Agshem

Aádlpho N. Cheinfeld
Maskir - Artzl

