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SNIFיצולחהרעונהדוחיא RIO
Caixa Postal Y852 XIIIARE \ 1

CaixacRogtabr160% 2!
ASPRADA EN

Rio de Janeiro, Ide abril de 1953

A Hanagá Artzit
S. PAULO 2

RELATORIO DAS ATIVIDADES DO KEN NO PERIODO DE 15/3-5/4

Este periodo ,corrésponde, praticamente à entrada em atividade dos XA

shlichim da Hanagá, portanto é um período de reinicio e replaniticagao
das atividades. Há uma só coisa a lamentar, qual, sejaa chegada tão tar-
Pi e shlichim o que obrigou a uma planificação e à uma replanificação
atua

Assim os principais trabalhos de que se encarregaram os shlichim fo-
ram: Kostof- merakez chug hamaapilim, merakez machlektt haitrachavut;
Krasilehik- madrich de bonim, merakez chgug hatzotim, itrachavut; Josê
Leão- madrich kvutZáã Gordon, chalutziut do snif, itrachavut. Os demais
chaverim estão ocupados em itrachavut e trabalhos normais do snif,

Como os chaverim devem estar informados, a principal atividade do
período compre endido entre fins de março e príncipãos de abril foi a
realização da messibá de Peissach. A princípio pretendiamos fazer uma
comemoração íntima, para pais e amigos, sendo que devido a fatores outros
fomos obrigados a ampliar a messibá, uma vez que já tinhamos empenhado o
nome do movimento, acrescentando-se ainda que seria a primeira apresenta-
ção. Não lançar todo o movimento nesta realização, ela se converteria em
um fiasco completo; nao realiza-la, seria empenhar mal a palavra do mov.
na sua primeira apresentação. Por isso e depois de já haver decidido praá-
ticamente não realizar a festa ou então, realiza-la em conjunto com a
Biblioteca, resolvemos voltar atrás da primeira decisao e fazer uma bomi-
ta e grande messibá, incluindo uma parte reterente a Brur Chail. Foi fei-
O vasta propaganda e grande preparacao o que nos levou ax dx cerca de
Gb.000,00 de gastos, sendo os convités vendidos semente porta e, ape-
nas pequena quantidade nas casas, alcançando a renda total à cêrca de
cr$2.000,00. Para nossa satisfação podemos dizef que o nosso foi o mebhor
de todos os sedarim já realizados na coletividadesa
Buu, Infelizmente, foi pequeno o número de presentes.

Itrachavut- práticamente todos os esforçosdo MOV. ExXkAW estão concen
trados neste setor comforme orientação da Hanagá. Naturalmente o trabalho
não pode apresentar resultadds imediatos, mas existem boas perspectivas.
Para o Centro de Estudos, já contamos com 17 nomes e, esperamos fazer a
primeira reunião no próxima domingo dia 19. Ha grupos de chaverim traba-
lhando na Hebraica(Kostof, Cheinfeld e Jacob), Olaria(Krasilchik, Max e
Tzopele) ARI(José Leão e Chana )aléh de Madinho e fzipora em grupos di-
versos e Jimico na CIB.

Chinuch- Ficaram estabelecidos os seguintes merakzei chufuim:
Krasilehik- Sakzkxíim Tzofim; Cheinfeld- Solelim; Jimico- bonim e Kostof-
maapilim, magshimim. Para os chuguim de tzofim e solelim os programas
serão os do 2º Kinus Chinuchi do mov. Dror, o mesmo para bonim,

Jehud Honor Hachalutgi  



CHUG DE TZOFIM

Sichot
Jogos 2
Sifriá-orientação de leitura
Canções e danças
Ornamentação da sala
Trabalhos manuais
Cinema p/tzofim
Messibot
Itonut
Visitas

, externasAtividades artisticas proprias

CHUG DE SOLELIM

Sifriá
Jogos 4
Sifriá-orientação de leitura
Canções e danças
Ornamentaçao da sala
Trabalho manual dl
Profissionalização-grupos profissionais
Mesibot
Visitas
4017108065

CHUG DE BONIM

Programa de sichot
Jogos sd
Sifriá-orientação de leitura
Cançoes e danças
visitas
Ornamentaçeao da sala
Trabalhos manuais
Cinema

Messibot
Itonut
Atividades profissionelizeantes
Atividades artistivas
Testro de Bonim
Vasd de Bonim


