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Chaverims

Poderiamos classificar de bom, o último periodo de traba-

lhos no Snif Recife. Fatôres vários, contribuírem de mansira desta
cada para que agora, ac fezezmos um levantamento do que 868 28811 =

ou, um saldo satisfetório se apressentasse e a certeza de que, as

possibilidades de um aumento para melhor no próximo periodo, podem

acontecer, desde que op erros atualmente existentes, sejam extirpa

dog, Temos q interesso de faser nêsto relatório não um epamhado -

pessimista, maie entes que tudo, realistas

4 mudença do Snif para um novo Mosdem, bem mais amplo de-

ve ser estudado como o ponte de pertida para todo trabalho feito.

O anterior, acenhado, pequeno, era un desconvite eos chaverim pe

ra que comparecessem ao Snif, pois enfim, não possuis as mínimas

condiçeõs para un funcionamento normal. Cem este problema 29901%%=

do, seguirem-so resoluçoãs de qutrese O aumento substancial ds cha

nichim em 560808 se shichayét, foi e primeira reação. Tomendo como-

ponto de partida o ERA da shlichut chalutsiama até 6 inicio -

das proves finais, p Suá? viveu um bom período com sua vida normas

lizada, Maskir ut toos Últimemente cow a viagem do imi-

meros chaverim decaiu A olhos vistos cs trabalhoso 4 Maskirut fa»

mada pelo pessosl da Chativá, já não funciona devidemente 6 18%0 -

prejudicou a continuidade dos trabalhoso O principal problema que-

tem o Sn4f pela frente é o de Chinuch que deve sex estudado com ca

rinho agora, para resultados positivos breves. Não poderiamos dei=

xex de registror, a formação em Escife de Chativá do 8? Garin, que

tão grandes esperanças de solidificação do Snif, trouxe, pela re =

percussão que Leto traz aos cheverim menores. Todos sabem demasia-

demente como foi feita a formação desta Chativá, motivo pela qual,

dispensemos maiores comentários.

HAGHLAKSZ

CHINUCH

SonstáluiçãodasJonabzáis Existem atusimente no $nif as

seguintes kvutzót, com 08 88 =

guintes números de chaverim:

2 de Tzofim - 24 chaverim

2 " Sololim - 13 E

1" Benin - 7 a

ji ” Maghshmo= 7 totalizando 51 chaverimo

Continua  



Shágeçhe

conto

Hadrichim - Em atividade existe tão somente a chaverá Hinúçia, que
orienta ss kyutzét de Tzofims Os chaverim Kreimor 8¿Lemen que exam nadrichin de Solelín e Hisimer de Teofim, dltimenmente náo es -680 & frente de suas kmtaét. & formação de medrichim no último periodo 204 =negativa 8 contre isto, mito terá 0 12 que lutar agoras

Exoerenas - De um modo geral. poderiemos dizer que os mesmos não. fo
ram feitos com continuidade e grende eproveiteme tos

intre os Teofintque tiverem melhor sproveitemento) o progrema foi seguido pglo Tozmit, e tódas peulét, tiverem uma orientação prévia, funcionando e Chag
DD cem reletiva normalidade, Com os Selelim aconteceu de medo diverso. O PEORA.

ma de sichót não foi dado, a não ser, de 3 primeiras, e es esseirót forem -
voslizades de meneira irregular Comparece zm sempre ao 8n4£ o participarams
des peulót gerele, como tiverem bón vida de chevrá. Qs Bonám, com a mudança
ão madrichim, a instabilidade enfim da 526 determino: um péssimo cunprá-
mente de progremao Piverem sichêt exparses, sem meicres resultados. Os gaghe

סה; depois 08 formada o Chativá tiverem um Seminário sôbre problemas do
tibutz e en outros esselifót discussols diversas, sôbre problemas de 162861 6
ão Mundos

  

 

es

duejematadt - Existe sete grave problema no Snif: e
de ne resstruturer ae kvatedto até «0000 tempo por exemplo, entre 08 Solelim, haviam Evutadt separadas, de 58 =O cluria é deshurót. Bote problema apeser ds resolvios com ₪ lógica formação «

de kvutsót mistas, são deu recuitados práticos, pois vários problemes de che
vré forem eriados. Chaverim Solelím, que tém a idade e aproveitamento para «
tornarem-se Bonim, 81268 não o femem tão somente em rirtudo da unidade do -grupo que desaparecería e eurgirian eindo motores problemas de chevré, Entroos 30018, ₪ 60008 6 cemelhente, Já que grande perte de Erupo, eutométisem ne
te jé são Mnapilim, meis permenencem como Bonime

lachendt « Menlizemos 2, que apeser de terem pouco comperecimento,
25 me primeira e 12 na segunda), ausencia completa de cumprimento das ativi
jades progremades, 6 uma vale atenção pera a parte de Chinuch, ferem coros
os de relativo exitos

Sé recentemente apareceran es atividades desta mochleká com e Lop
30080 de GChativá 60 87 Garin, e meís recontemente com 8 construgio de una o-

ficinh, onde o» chaeverin tén oportunidade de reslizerem tre balhos técnicos,=
entes inexigtontes no Smi fo
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   dôa'a situação Tirenceira de 445 Eotemos em día com 8

nhagá, e esta ei tuação financeire hôa, nos possibilitou grandes me Lhora=

 

mentos no Noadan, com outros em perspectivas para breve. Os cheverím pa-

om88 05 0526 56 8086   

a eme mea
e1 ¿lis >

ARMA As
bots    BALANCE TORO

 

     

  

 

migos do

    

ו
60-06"

ee Po

106% )100 =
   

 

2
Teoíin es

  ÉS 0

ota

e
9

   
  8 LS Leo ent

/ ya

& aligeno

 

+4    
LA  



GHAVER-BAVALD

Om Onegmei-Shabat forem psslizados sempre obedecendo à
um tema control, correlato vo calendário. Us Trofim tinhem seu préprio
Oneguei-Shobato 4 cLfriá £oi reorganizads e teve regular movi mentegBoo
Porem feitos kiemutínindo sufícientes), e a Mossibá externa com a pra
senga de soliehat chnlutziana foi muito bem recebida pelo 1970070 como
tembém nossa participação em Fom-itzmeut, Zom-lingueto, Pessach e Sha -
vuóto

IDONUZ

0 Iton-=Kir central funcionou sempre normalmente » em que =
poes a falte eompleta de colaboragío por parte dos cinverimo 080 201 =
posi vel cada cheder ter ssu próprio Iton, palos megsmos motivos» Eg =
trabelhou pera engarier emíncios pera o jornal Di UR, que apesar de te-
rem eido sotisfatérios os primeiros trebolhos, não se coletou mais a -
núncios o

SHELICHUL

à ehaveré Cecilia Gtyuk, independente de seu trabalho com
es shichavét maiores, dedicou com susesso suas atençoõs para ce tzofim,
atraindo um grando mímero delce 9 estabilizando a sehivão Foi bom o sau
período de shlichut pera o Gnif, 4 ehlichut ehaluteziena atingiu seus o»
Jetivos, e chegando ao Snif quendo este mais precisava, pois estava 8
iniciando outro ciclo de trabelhos, com a inauguração do Nondem e em
grendo a afluencãa de movos chaná chimo

ANSInUS - Teve um funcicnamento necmel, sendo enviados & Henhagá
e Snáfim, correspondencia, eb.

problemas que terá o Snif de enfrenter É o da re
50 de firigencia. Com a entrada en Euchsherá de tao & gra

st
dirigencia, kixut doverá sen ocupada pel ו 6

não poesuindo grande exp > de inicio

dar o necessérioo É inprescendivel nóa de uma sheltchó qe guntem
te com o sheligch les (Newton), ¿ndependen de trabalhe de0
- se 1 2 BA val aê q € 2 y + 95 דת = end ¿a Edoverño tambén dirigir O io Lemos ב que Suçerado esta
então o enif continuará sua rnrcha ascendente, com a continuação m
do trabalho e perfeita vida de

“os provas finale,

lo desto Kinus, $ nece
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