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Procramagáo do Chodesh Hatnua  
Prezados chaverim,

O programa do Chodesh Hatnuá por nós aprovado 6 o seguinte=3

Oneguei =Shabat

1) de 5Ã0- tema: Bror- Chail. Se desenvolveu como de se realizasse no próprio ki=
66= Falada inicial de un dos "mitzrim", seguida de perguntas diversas, Relativamente

Com, faltando parte artísticas
2) de 12/10 = sem um tema determinado. Esperávamos Ben-Zvi,Y para este dia, tendo

sido programada uma atividade deste para o ishuv. Fizemos wu» retrospecto sóbre mem One-

guei- Shabat passados. :
3) de 19/10- sobre o K.K.Ly Constará de quadros vivos com dansas. Preparado com

tzofim, solelim e bonime
4) de 26/10 = sobre o Movimento Mundial.

Ichudiada - não serealizará por não termos possibilidade de formar quadros com
as kvutzot. Para realização de outras competiçoes nao ha local disponível.

Mestba erna - para o dia 29/10, no local do Centro Israelita, Nao haverá a
venda de convites, queremos realizar a venda do livro de Bror- Chail. Sera sobre a fore
mação do movimento. Foram realizados 4 ensáios, mas. com baixa frequencia. Bevemos inter
sificar os ensaios e exigir 78102 participação.

un - finalmente, para terminar o Chodesh Hatnuá , safremos para uma gu: chá
entre 1 e 0

É TrabalhosManuais - estamos Bealizando (ou programando ) papa todas as Ivutzot,
mas sem realizarmos o concurso.

K.K,L, - com reduzidas possibilidades de trabalho :

1) Arvores- já se vendeu para todo o ishuv, para o " Iaar Recife ", não sendo
possível vender- se mais;

2) Kufsot= intermamante : coleta nas kvutzot e nos Oneguei + Shabat; externas

mente: a abertura de caixinhas ja foi efetuada em Julho,devendo se repetir somente em

Novembro ou Dezembros te

O

eea בכיש,
: As kvutzot deverão seguir sua vida תסשהה] , 18 se tendo adiantado

mais nesse sentdo, durante este mes. A de maapilim recomeçou a funcionar com ula maz=

kirut, com Ioman, partes da peula preparedas pelos chani chim (temas de discussao » Com

mox notícias etc.) e maior vida chevratí. O mesmo com relação a de bonim, alem de que

se necessita ampliar a mesma. A de solelim »recisa ainda regularizar= se. À de tzofim-

normal Kishut - esta preenchendo quase todas as necessidades dbmChodesh.

pretendiamos realizar una exposição completa, oque nao foi possível por razões técni-

case Por enquanto ha um Pânel sobre Bror- Chail e 2 sobre publicacees do Dror e do

Rec Tebuds
Recebemos até agora o Oneg- Shabat sobre Shaar Haneguev, o Leket

o o Iuach Hachodashim (além das publicacoes vindas de fora),

ו

Sem mais, procurando manter im contato cons=
tantes despedfmo- nos com o nosso chalutziano  Mei V'Bagshem 


