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CORRESPONDENCIA- Foi lidas a correspondência recebida no periodo de 27/5

a 26/6, e constante de carta da henagá de 1/6/53 sóbre shlichut chalu-

tziana, carta da H.A, de 5/6/53 sôbre assuntos diversos, convite do KKL

para a inauguração da séde, Cartas enviadas no mesmo período e constante

de: carta a H. A. sôbre recebimento de dinheiros da Magbit; às Pioneiras,

convidando para ax reunião de form ção do Vaad Hanoar.

RELATÓRIO DO VAAD HAMADRICHIM- Seminário Chinuchí: será enviada uma car-

ta à H. A, informando sôbre o seminário já realizado no snif Rio e ex-

pondo nosso ponto de vista de que êsse deve ser um seminário prático-me-

5080168160. A organização do Seminário está na dependência de informações

mais detalhadas da H, A, ; Seminário de Chalutziut- o Vaad Propõe a for-

 

mação de uma comissão para fazer um estudo mais detalhadp sôbre o a sua

organização,

Atividades do mês de julho: V. planificação,

Reestruturação dos chuguim: Tendo em vista a não participação dos chuguim

nestas recstruturações o que as torna uma medida vinda de bx cima para bai

xo, fica resolvido que o chug propõe ao Vaad as reestruturações e êste as

estuda e'submete à aprovação da mazkirut,. As reestruturações ora feitas

irãc aos chuguim para ratificação.

Chug de tzofim: A indic:ção do chaver Dadinho para merakez do chug foi a-

provada em consulta oral aos chaverim, sendo ratificada, À constituição do

chuz fica sendo: Blandina e Helena no centro; Sarita- Leblon; Raquel e

Dudú-Meier; Ida-Olaria; BD Chug de Solelim: Suzana e Crana-- Centro; Tzipora-

Leblon; Meier-Samuel T. Olaria- Salomão; FPlamengo- Sara CG. Por propostas

|₪ chaver Daiinho, aceita, a chaverá Tzipora irá para a Olaria e Salomão

para o Leblon.

A situação em Nilopolis voltará a ser tratada no Vaad Hamadrichim,

lasr Haguiborim- Os chuguim estudaráo a possibilidaie de fazer a campanha

em cada shichvá. Nas shchvot menores serãofeitas cempanhas,

Ivrit- O chaver Dadinho procurará estabelecer com a Machlaká aulas para os

chaverim do Snif,

O representente do movimento na Miflagá levantará a questáo do Moadom Ivrí,

Programas: Pzofim- será feito pelo chug, Solelim- chug, Bonim- Jimico,

maapilim-Cheinfeld e magshimin, Buchbinder,

CHALUTPZIUT- Foi vista a necessidade de constituir uma comissão para estu-

dar os métodos de como introduzir nas shchvot menores o espírito de chalu-

tziut. 4 comissão plenificará as atividades, estabelecerê a orientação geral

A comissão será constitiúida port Zé Leão, Ozer, Jerusa, Tzopele e Léo.

Jehud Hanoar Hachalutzi
etc. 
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esta comissão verá, em conjunto com os chuguim os seminarios de chalutzi-

ut dos chuguim de solelim e bonim, 60. garin- o chaver Zé Leão pmpoe

que o problema seja colocado em termos de discussão e uma preocupação pa-

ra os chaverim da mazkirut. U chug de maapilim começará a estudara a

questao.
ITONUT- A machlaká propõe qe os itonei kir sejam quinzenais. Propõe-se

que o iton kir de tzofim seja dedicado s Herzl- Bialik e "Vida das abe-

lhas". Solelim- Herzl Bialik; máquina.Bonim- Bialik e trabalho. Maapilim,

a cargo da kvutzá Iftach. Estas propostas referem-se ao mês de julho,

Deverão ser revistas pelos chuguim, onde serão levantadas pelos chaverim

da Machlaká.
TZOFTUT- 0 programa do mês de julho constará de tiulim e competições es-

portivas em geráh, além de uma machané avodá para bonim. As datas apre=

sentadas pela Machlaká serão dí adaptadas às do Vaad Hamadriechim.

CHAVER HAVAAD- A Machlaká está preparando a ormamentaça das salas e mo-

biliário. O grupo de danças deverá ensinar as danças nos chuguim. U córo

fica na dependencia do que se resolver com o Vaad Hanoar. A Machlaká pro

põe a formação de um grupo teatral para bonim.A אלמא ornamentação terá

por tema, durante o més de julho(la. qu nzena) Herzl Bialik. U chaver

Salomáo propós que a ornamentacáo ficasse a cargo das kvutzot de tzofim

e solelim.

VAAD HANuan= Vever-se-á entrar em contacto com o Partido e as Pionemras

sobre a formação deste Vaad. U Vad Hanoar deverá ser um órgao de ajuda

econômica ao snif, servindo na ação conjunta de esclarecimento do ishuv

e servir de comité de coordenação. U snif proporá que sejam estudadas

as séguintes questões: séde, orçamento para o snif, mimeográfo, trabalho

de itonut,'de esclarecimento nos bairros, etc. Concordou-se que para as

primeiras reuniões sejam convidados 2 representantes de cada instancia.

Os chaverim do movimento serão Dadinho e Cheinfeld. Deveremos propor a

formação de pais de chaverim nossos nos bairros.

ITRACHAVUT-U trabalho das shchavot menores deverá ser concentrado mais

no centro, evitando-se uma grande dispersão nos tairros.Deverão ser pro -

curados os seguintes locais:Ginásio, Talmud Torá, Lar da Criança, Hertz-

lia). Os chuguim deverão trata? constantemente do ponto itrachavut.

Para as shchavbt maiores estabelece-se como marco o dia 15 de julho. De-

verão ser formadas 4 kvutzot:Olaria(2), Centro(1) e Nilópolis(1)+tFoi a-

bandonada a ARI. O ZéLeão fica encarregado de ver a possibilida de de

um Seminário da Hebraica. Aprovado o relatório.

SHIL- sm virtude de más informações recebidas sôbre as pessoas que com-

poem o shil, a mazkirut resolve interromper tôdas as conversações,

SEDE- Segundo informações , 0 chave? Ben Shalom deverá trazer dinheiro

vara sédes. Este assunto será tratado com a Vaadat lanoar.

ENCARREGADOS DA SEDE - Max e David Feig.
MOE TOAr= Será enviada uma carta ao KKL pedindo imfgrmações expli-

050668 sobre os acontecimentos de Bikurim. tnquanto não vierem as espli-

cações não participaremos das reuniões da Moatzá.

Atividades desta sem na,- Relatório do chaver Bariach sôbre o Kinus sul

Americano, o caso Mingote e Pórto Alegre. O cóm participará da festa de

inauguração do KKL.
CARTA A HANAGÁ- Foi lida uma carta enviada à Hanagá e cors tante de: re-

atório do més de junho, seminário para madrichim, atividades de julho,

6º garin, Vaad Hanoar, relaçoes coma o HashomerHatzair. A carta foi

aprovada, Ro

ME
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Hatzair, nossa atitude será

ELAÇÕES COM O HASOMER + É uxgEnkhtE urgentemente necessário,
olver-seçi ossa atitude frente ao Hashomer Hatzair, anharmos

que isto deva Sé parte de estudos de um Kinus, para que seja possível
definirmos nossa posição frente aos organismos centrais.

Sem mais, por, ora, esperando uma resposta em breve, principalmente
sobre as nossas propostas, saudamo-1!

Alei Veagshem

Pp ב 0 4-7 4

David Fainguelérnt

Na contabilidade do IOM HAALIÁ que segue anexa a esta,há a entra
dos Cr$6.160,00,dos quais 4.000,00 foram emprestados ao Snif Rio
para o pagamento do KERERN KAIEMET.Além disto, foram consideradas
entradas,as quantias de Cr$2.000,00 e Cr$1.750,00,recebidas pelos
chaverim do Rio por ocasião do IOM HAALIÁ em São Paulo,

 


