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A Rio de Janeiro,1l de julho de 1953
Hanagá Artzit
e EN “1601
S.PAULO

Frezados chaverim,

Acusamos o recebimento da carta de 3/YIX/53,0nde são
sentados os planos detalhados para o mês de julho, Lame ntamos que

a es.propondo a nao rea0 de um seminário chinuchi
nos moldes antigos,não fosse aceita.De acórdo com o esquema apressentado.
coincidem o antonio do seminário dado nosnif a dois mêses atrás e do

mino chinuchi nacional.A nossa opinião permanece a mesma e cremos
estar incorrendo em nenhuma indissciplina de movimento, quando achamos

desencessário realizá-lo.

 

   

Nosso plano quanto a normalização das atividades educa-
se do snif é a ealização de Iemei Iun,6 os3 Chuguim estabelecerão

ingir nos próx imos 3 méses. Dividir-se--Bo em comissões e desen-
1 de atividades deste periodo em todos os detalhes
sibot,tiulim.Essas comissões elaborarão partes das
o chug em seguida para concatená-las. Essa é uma
no snif trimestralmente.

 

norma a ser adotada

 

Portanto a planificação daHanagá para o snif,se modifica,
ssa proposta:

  

    
semi a 30de julho)--poderiamos chama-la de uma melhor
5.1 atividades do snif o pemitirao,desde que os magshimim

até o kinus.

  2)A anteccipagáo do kinus para o dia 31 de julho e apeguishá para o dia
3,desde que é nos5 E ssa intengao levar toda ashichvá de maapilim megshimim para
6 kinus

 

   
3)A machané de bonim,a ser realizada no kibutz, desde que nao há seminário,
joderá e deverá ser orientada pelos madrichim do snif Rio. Como madrichim
deverão ir os chaverim Chand e Salomão Cukierkorn,o Jerusalimsky e even tual=
mente o Ozer.Os dois ultimos como auxiliares,

  

 

Será realizada a 26 do corrente hs 16 horas,a Assefá Klalit+ delegação ,aprov: ção do relatório e discussão &R preliminar
do ו jue se pretende estudar o temário antes da Assefá Klalit,nas kvuts de mespliñ e magshimim, pedimes que nos enviem o máximo de cópiaspossiveis PE o dia 15 do corrente. quanto ao envio do relatório antes do
kinus artzi,para a Hanagá artzit, achamos inoportuno e desnecessário,desde
ue o relatorio é apresentado ao kinus e não à Hanagá artzit.

   para a eleição d

       

  

Sem mais,

Aleh Veagshem,

DeeIT
David da myekir

Ichud Hanoar Hachalutgi
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ePara maapilim p programa será : Movimento obreiro judeu e para os magshi-

mimX, O programa do 2% ano dos maapilim. Foram regularizadas as reunides
da KBK que reunir-se-á duas vezes por semana. O mesmo deverá acontecer com

as kvutzot de maapilim, Gordon 6 Iftach.
_Itonut- Foi publicado o primeiro número de Lahorim, órgão para os pais

e amigos.
As dem is machlakot do snif estão funcionando regularmente,

Na,ך:..zך1 próxima semana, será iniciada a campanha de laar Haguiborim, para
o plantio de ârvores em nome dos herois do Guetto do nosso movimento

Sem mais pelo momento,
3 ALEI VEHAGSHEM

EA
 Mazkir-vVavid PR

P. S. O relatório financeiro será brevemente enviado.

Ichud Hancar Hachalutgi
asPATATAS  



Organização Juvenil

Sionista
1 ,

DROR
תסילאיצופ.יגויצרעונתורדתסהד E5<"|2:”

|טיצאז 0ו!|

IF RIO DE JANEIRO

    א
וליטשיטסיל גראטגגוי עשיטסיל

 

;אטהשימסונווצ 6
a

וירףינפ

   

  

   

 

 
RIO DE JANEIRO * RUA JOAQUIM PALHARES, 595 * CAIXA POSTAL * BRASIL 



Organização Juvenil

Sionista

“DROR”

SNIF RIO DE JANEIRO

 
4 RIO DE JANEIRO *

  

Sam

RUA JOAQUIM: PALHARES, 595 * CAIXA POSTAL 3852 5

 

"MON NSSTO DNS רקסתורדתסה |
” a . E

i ¡ve q. hעיצאוונאגרא טנגוי.עשיטסילאיצאס*שיטסינויצ

=

ו!!
A

-

ורינז:יד3:ףונס

J 205.13 de marco-de 1958Rio de Janeiro,13 de março-à8

  le Jnbiro,

  

5 2 הגיבה
b 1 LE LO

8 ד" 0

,2 A וה e
Vidal ol 4-2 o

    
BR ASIL  



 

Organização Juvenil

Sionista
יתפיל'איצופ ינויצרענגתורדתסהה

  2  

tt 11 HF ¿e Es 5 o

DROR a ו sk ד!!עיצאזינאגרא.טנגוי ציוניסטיש-פאציאליסטישק 

SNIF RIO DE JANEIRO

 

250 Paulo

 (ARAN ASa
aa

Rio de Janeiro,18 de março de 1952

Prezados chaverim,

de Tem esta à finalidade de lhes informar que no próximo dia

15 de março,deferá partir para o kibutz hachshará in Dorot,como vanguarda

do quarto garin,a chaverá Ana Tutenschlak,e dentre sete dias o chaver Moisés

Kiperman,

lstos chaverim,são membros do shituf,e consequentenm te como

todo o quarto garin,com excessão da acima citada chaverá,não puderam fazer O

seu respectivo enxoval.

?

RIO DE JANEIRO *

Sem mais,

Aleh Veagshen,

Pela maskirut,

/ .. / gr

David Fainguâlernt
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1 Rie de Janeiro,27 de setembre de 1952

Hanagá Artzit
GC. P. 1601
S.Paulo.

4 Prézades chaverim,

3888161808 סע ₪610 068%8 8 8correspendencia
com a Henaga, interrempidga infelizmente ja há bastante tempe.

Com a volta da shlichut de Aron e Léa Thalneberg
ficou a maskirut desfalcada d e um elemente,estando com a maskirut
e a machlaka de chalutziut o chaver David Faimguelernt.,

Apesar de nio sabermos ate quande féxexueww ficaremos
neste estade de coisas, a nessa planificacao esta assim feita:

1)Preseliut-nas shchavet de bonime magshimim
2 Reerganização interna no snif
3)Revisão tetal da situaçãe chinuchica de snif e
reorganização des chuguim,

A neva shlichut,de acordo com esta קו
58908 8seguintes setores: Chug de TzefimsÃren Schnaider,

8 Chug de Bonim-Markin Tuder,Preseliut em geral-Markin e Aren,e
sv traçsihe com magshimim-Aron Schnaider,

Para que pessames ter uma persepecijiva maier no
nosso trapalne,se fazem necessárias algumas informações:

a )Formação de 5% garin
b)Veida de Unificação com o Gordenia
c)Pianos fúturos-machanet Kaitz

Qaunte ae 5 garin,o trabalhe de formação.acha-se parade apesar
de ja termes dade os passes iniciais,mas sio necessários dades;
concretos em tudo que e relacionado com garinei hachshara on ¿al

ZL Jmespeci 1 Qmêsteo,
Em relação-a velda artzit e ae Gordonia Macabi Haczair,não temes
informaçoes algumas,
Quante aos planes futuros e especialmente machanet,precisames saber

e m que bases s erão estas realizadas ne amo cerrente,erganziacie-
na]mente e em geral sua pregramcio e erganizacao prexiax(sichot,lecaia
formas,etc,)

Pedimos oncarecidamente que teem em consideração
68386 pedido e de favo informen, perque é de grande utilidade e im-
pertencia para es nesses tépalhes.

Esperando normalizar a nessa correspendencia ,despe dime-nos,

 

    

 

1 VEAGSHEM,
RE AS av atagueai ENTRO ] RUA.JOAQUIMPALHARES,| 999 wo CAIXA POSTAL MW3kiv * BRASIL


