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Tentaromos apresentox êste relatorio das
snif SePaulo, nos ultimos 12 mesos, com o ponsarento cri

auto-critico que purmita 2 apresentagáo real dos fatos, o
sáo realista das falhas, mesmo as de carater individual.

Apés o 4º Kinus Artzi encontrou-so o Snif dianto da
problema do uma dirkgência totalmente CR baseada on va-
lores novos. não totalmento proyarados, e = o quo não foi do
monos - cujos integrantes ainda nao deviam conseguido se fun-

dir numa eguipo de dirigôncia, cm que a responsabilidade colo=-
tiva condicionasse a coneidóncia no pensamento oa harmonia na
ação Devido a isto sofrou o trabalho do 2 nos prinmoiros 0-

5%s, tanto na intonsidado como na produção.» Nen tudo o quo se

ponsou consoguir foi obtido, ce de trabalho quantitativanmonto
grande advicram resultados propercionalmonte 0000208. 4 0%-
pansão do movinonto principalmente na Shichavot úaicres, apo

sor do denumoro duingividy125 procurados rosultou1
organizacionalmente )Snif só comogou a funcionar bun no fin
do ama ( 1950) o a atividade cducativa ainda não havia ultra-
assado 6 ostagin dos problornas organizacionais, isto 6, suas
atividados ainda oramio horarios, escassos do madrichim, hoto-

rogenidade das Kvutzot, otco, sen que a inprevisação dos %
dos educativos, un si, dificultasso o trabalho a ponto do tra
zor à conciesficia' dos madrichim a necossidado Ge sua renovaeo
o sistematização. Convon lembror tambon quo ₪ profissicnaliza”

ção das Shichavot naioros, $0 de um ludo pos a disposição do
םתגע x am gruposdo litantes integrais, trouxa conshgoo, uma

562106 do problomas de carator individual, cuja solução so fam

zia nocessária: Fra preciso quo os chavcrim rocobossen por par=
to do movimento, possibilidades Ce desenvolvimento possoal,

no campo cultural o profissional; quo os sous problonas fami-

liaros ec do ordem financeira fossem solucionados satisfatoria-
nento 0 > o quo as vezes cra mais importanto -- quo tivesson

o dovido apoio moral de modo quo não so sontissom ludibriados

na sua esperança, e que a renuncia ao caminho de vida burguos
lhos tzxx traria possinthidados enplas do progros o aporfoi
coamontos Às pesadas sponsabilidades quo o do assu-
riu on S.Paulo, exigiam dos seus chaverin visão 0 08109608,
que na falta do exporiencia o husoncia do espirito de oquir

inpodiram, polo menos no inicio do sogundo somostro de 1950.

Devido a ausuncia do chavorim nais oxporiontos, go=

ralmento om shlichut nos divorsos Snifim. passou certo perio-
do até quo a nova דיר conscguisse apodorar-so, con som

gurança das 260088 6 nif, 6 qn voz do so doixar conduzir

pelos ( 101160 5 , : o movimento 89801060 8003 0%1-

vos tr , 3 Y algo mais quo a climinacajo dos

problcr 19 mais diato: ós as liachanot a Onirada on
E im vou=so a Mazkirut, o nossa qm

os O caractorizadas pelas fran-

ddade do propositos olinminados

ao funcionanmente do grupo diri-

ontão a was si 0 do estam

a chayorim pola solugao dos
transitoriodade dos palhatia

a raizos des falhas para

superar x האמ a rotina

f lvciona ובס undamonto moto-

onmos digor que as solução vncontradas, pa Ze
para os proble juchicos é quo o 2º Kinus

_rosolugoces : matizou 0 aperfeicoou, foran
10.20 g0ral do movimnônto. quo conseguiu, con 



sucesso criar uma baso política
quo nao pocassa pala lerioendad» nos " moios"

para un ponsanonto cducativa,

non sompro jus-

 

tificados por fins quo não consoguom atingir), nen polo !! cion-
tificismo" podanto o inutil: o fato do quo 8:50 ponsamunto O

.ducativo tonha encontrado sua b
snif S.Paulo dove-so, por sua vdz
organizacionais o politi

baso de realização primoira no
2, à consolidação das Lasos

8, quo permitiram nos sous chavarim

 

campo de oxperimontação « ronovaçao suficiento para podera
choger, con segurança e
nocossarias. Foi
nos coloca na vanguarda ca rehiz
luçao de pensamento

802100800, 858 condusõcs quo so faziam
Oste aperfoiçoamonto interno quo hoje ainda

z ão, que pornitáu una ovom
2x bastante frutifura, tanto no carpo

  

5
organizacional, politico o educacional, quanto no idoológ'-
co - 0 que de molhor so conseguiu nêsto ultimo ano, aposar
da escassos de resultados quantitativos e da perigosa juve-
nilizaçao do movinento.
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não evolvirnos. pelo nosso rela-
jovons judeus, aprofundado po-

nto a partir da E aflagá da La-
הבספ perdido munericanento tanto quanto as

Ss sionistas da cidado, a não ontrada
noicros nos trouxe outro grande problo-

a gradual j vonilizagao" do movimento, isto
do proporção do N oarin-0vdim dontro do to=
assim embora tenhamos hoje quaso o mosmo nú-
que há um ano f côrca do 540! o núnoro do
do 150 hoje, ao passo quo háum ano ora nais

  

do 200. Daí a consequência lógica: carência de chaverir madu-
ros para as tare

gao dos chavorin
lativanento joven bom preparado
direçao dy vario

ducacionalnonto,
chaverin maduros
bilidados, aneac
rin imaturos o p

0085 tarofas, ma

fas de dirigónciaàs O a-necessidado da propara-
mais jovonsw Hei

כ

,

sto hoje no Snif un grupo ro
éra as rosponsabilidedes da

s sotorcs do Snif. Tanto idoolégica quanto o-
constata-se porém a nocossidado urgonto do
que ca futuro próximo Possamn assunir rosponsam

ados que estamos de ternos quo rocorrer a chavo-
ouco proparados " não conhecimento oxpecifico
5 na exporiência 70281", 6808208 0008has tarofas socundérias, pofón incapazos de suportar com a ca rega da responsabilidado última pelos destinos do movimento emS.«Paulo. Do un modo geral, a dirigência quo agora for eleita on-contrará no Snif
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basos organizacionias seguras, pensamento chi-
co desenvolvidos, lyutzot om funcionamento oidado da ampliacao dos quadros  dirigontos o riaorrer acs chaver nais jovens,
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080090 400108, 580200; o fracasto « mploto, estandom6 monto bonim ( corea do 4   סוג
250 intograr as Kyutozot nolhor
dns  movimento, com todos educativos o a maior

מס
intonsificação do trabalho, ontos do so tontar novanente qualquore: ps +. :

açao protissionalizanh

 

vdolos resultados das atividados, junto a



SITUAÇÃO NUMÉRICA- à situação nunarica do suif SuPaulo on muito
Pouco so modiíicou untro Agosto do 1950 o Julho de 1951, Está »
Snif atualuonto com 533 chavorin assám distribuidos) -
Teofin 200 Chug  « 19 Evutzot - 21 lindrichin
Bonin 180 " a Re A
Noarin 8 " E 0 Punsionan juntos
Ovdin o Garín 50 $ 2-8 Bram garir do 20 dhavs

OQ Snif SiPaulo pordou curea do doz chavorin duranto
o presentu periodo intor-kinmuss'11, sendo que houyo pordas majo
Fos, conponsadas, porónm, por notas entradas no movinontos 0 Funcio=
nanento on goyal das kvutzot nmolhofou bastanto on todas as shicha-
vot, principalmonto na shichvá Noar o Ovoid, ondo, pola priroira
vez, houvo possibilidades do realizar um trabalho efotivo o pleno
jado, soma constanto necossidado do onchor buracos, por falta co
nadrichin. aliás, durante esto ano nelhorou sonsivolzonto o nivel
qualitativo dos madrichin, sua ativisação no movimento, otc. Fa-
tor funda:ental no trabalhoucosto ano foi a maior 0152051080 8
chavorin, já profissionalizados e À intoira dísposiçao de movirione
to. Atualnonto, por oxonplo, as kvutzot do noarin funcionam on cor-
ca do 50% do total, de nancira buito boa, coisa que sonpro fora do
granão dificulcaco, Houvo fornação do aprociavol núnoro do novos

nadrichim, principalnonto nas shichavot monores, bom corno a'pase
agon do shichvá do divorsas kvutozot nas divorsas shíchavot,

GHINUÇH = ih sua ovolução, o novinonto sonpro relogau a plano 50
ewdário o punsaronto educacional comun a ua movinento juvonil, afir
de criar un ponsanento politico com baso nocossíria. Mas una voz ana»
durocido osto ponsmsionto, por ur procosso natural teriamos quo soli-
dificar o sógunto, isto 6, o educacional.

Ha consoquoncia da proocupação polo ponsanonto político,sofrou a nossa ativicado educativa de falhas lanontavois. 4 Dduca-
ção quo dívamos ao chanich atingia sobrotudo o sou intelecto; a
partir ca shichyá do bonim, tontava-so eriar no chavor pensamento q
eoncioncia plitica, antos mosno de so ter cuidado da sua indivicua=
lidado, carator, sontiruntos, otc. no qual osto ponsarnunto akk politi
co viria a so fundamentar, Non nresro a cultura goral indispensavol pa
ra quo os concuitos não se tornassor; "slogans" ora suficientononte
ninistrada, Daí, os rosultados inovitavois: padronização da motolo-
logia Gducacional nas shichavot nonoYos, com a consoquonto ostorili-
dade do trabalho o a formação de uns poucos nocrim o ovdin roalmon-
to politizados, destacados do rosto da shichvá que pouco 05%8%ה 11-
gaca ao movimento.

Con o agravaronto da situação oxtorna ( dificuldado cadavoz maior para o prosolítismo) o a constatação das falhas acína, pas=sou o snif a preocupar=so souriamento con a frouxa ligação dos chavo-
rín ao movimonto, Dopois das Machanot-Kaitz, quo foram bastantes boas

5וג0 6002 02-50 8gerais o do chuguín, com o fito do so procu-
xar novos metodos e soluços.

No dia 8 Co abril dosta ano, roalizou=so una haflagá-seni-
nario, om que foram globalmonto expostas O acoitas normas gorais pa-ara à oducaçao no movimento: a principal sugostão dosto soninario
101 8 00 que a educação so tornasso mais viva, atingindo todos os centros do intorosse do chavor,'o nao somento o político, à nossa odcuca-
080 00צש corrospondur a todas asinquictudos do un ןסצסמ judou= do
acôrdo con as divorsas idades; nao pode so pormitir que o chavor tonhaque procurar fora do movinonto onde achar corruspondoncia o rospos=
tas As suas logitínas 0071088, 2018 quo formamos honons intogros e
não noros oruditos o discutidoros de toses revolucionárias. Ao ladodisto, duvo-s0 ronovar os métodos do educação pois não o possivoltransnátir-so vivanento toda a grando veriodado de assuntos quo a nosg-sa 000086804 abrangor, aponas pola palavra oserita ou faladas
Visitas, trabalhos praticos, matorial ilustrativo dovon incluir-so napoulá, de modo a torna=la viva o intorossanto; dovo-so criar 00101-
ções para quo o chanich oncontro no movizonto um anbionto co vida
taturzk intogral, o assim fortificar a 1100080 008%0 ao Dror. não

2
z

 



oxtori rus de un aparonto ponsamento À

mtificaação conplota nos sontinontos o idie;
do oducativa dosta ¿spocias

oninário foi depois rotransritido aos chuguir, os quais
iraduziram on propostas práticas as suas ideias contrais, Nab schi-

chavot rmonoros ronovoou=so o dia do tzofó so dia do bont. en que as
atividados práticas, tais cono ropresentações tuatrais, coros, tra-
balhos tenuais, otes = gazon com que os tzofim o boninm doixon do tons-
tituir aponas paciontus da agáo oducativa, para se tornar participan»
tos ativos da mosma, Renovou-so a mencira do Car-so a sichá, planifi-
cirar-so visitas, tiulin, o una oxposição do imprensa - cujos rosul-

tados não podem sor 1110018%08( do cuja participação ativa, por

Parto dos chanichin, 000-5800 que reanino a shichvá de tzofin
o integre melhor a de bonin no imonto. Nas shichavot maiorvs 60-

noçou-se um programa do cultura gora c realizavase una 2202060 nose
sibá do arto, con farto material ilustrativo. As kvutzot 00 noarin
passaram a ativisar-so culturalnento ( concurtos ; conferencias, otc.
e o sou funcionancnto intonshficou-sos,

Hwpocificamunic as atividades olucativas do cada shichvá £fo-
Yan:-

a) Izofin = Aposer do oxcclonto funcionamonto do chug o de
boa Oquipo le madrichin, constatou-"sc uma nocussitlado do renovar os
notodos de trabalho com a shichvá, afin de tornar as atividades neis
vivas 0 oforccor na kvutzá ambiente de maior intorosso. Porcobou=sc

importancia das atividades gerais, além da sichá comum, pelo fato

sta scr insuficionto para prender solidamente os tzofim à tnua,

-s0 assim as diversas formas 00 622208880 0 xix criagao
visitaran-se oficinas é outros 1020208 600 od

rvalizeran=so trabalhos manuais soguidos por una exposição
ofetuaran-so ו 6 haflagot com intensa atividado
co molde a ligar « taofó ao moio cultural. De ur: modo
a dizer que o “ebalho educativo co m shichvá aunontou

intonsidedo, pernmitindo cristalizar motodos o criar un ponsanento
chinuchico cn roalão à mosna.
b) E = O trabalho com a shichvá de bonir oncontrou una difñcul-
dado já de inicio con a gramao ciforonça de idados quo existia na
shichvá, que variava numa nódia de 13 a 16 anos, idades5 intoiranonto
diferenciadas quanto aos sous problemas 0 38idades, Dois 220010-
mas fundamentais houve que onfron tar: o da nao intogração dos bonin
no movimonto, 0 0 08 022808 000600800 intelectual, A nao intosgração
oncontrau suas raizos na absoluta ausencia ds motodos educativos ca
azes Co valcrizar o movimento para seus chanichin bonix. Rosultado

losligononto dose»verimn quo, aliás, sc rofletiu na
a proffissionaliizaga is os boni, dcmasiadamentoe diston-

da orientação do movir sic sotor, nao seguiran os caninhos
ssionalizagava 5 rro fundamental neste trabalho foi a
de suficiento co L ) lho con os pais dos chanichin.

E crrada educação inteloctual. As sichot
falhas na 2mxzm 1 a no contoudo

juntos fo i
nontavel

po
88

As me so ostabolecram u que já comogán a dar sous
primeiros res los, ternbom são na : + 0. no contcudo de todos os
PIOEYAMAS a yinoi 0 0.0 1,01 ו.סעהע3%0עעסע<הב%0
na sichá, que na nájs JOS) monotar ¿o madrich. Todos
os metodos foram ali Cos va co int 1 וגב ato os bonin
no trabalho 1 גסה 0 1
Ó dar ao ch: מ uma forargao completa cm todos os
nação de acordo com suas capacitados, orientada

protondenos atingi lo Foran 1 ¡ue para o boné

o

movimonto signi=
fique vor to o centro do todas suas atividados o proocupa=çõos, int =sc nolas 0 nos problemas rosultantos, 9ncontrando
na tnuá o seu mai: ci interessante meio lu formagao possoal, 



Dontro dosto esquona, so oriomtan atualnoito 88 8%17108008, 10-
vadas a ofeito por um chug do nadrirhim quo pola dura oxporioncia
duna situação ingrata, soubo dosonvolvar o proonchcr todas as la-

cunas. Roalizaran-so tivlin o hiflagot gurais, duas das quais ao

Kibvtz. O Gia do bonô 6 constaasononto realizado, lovaramsse כה
bonim à concortos, visrenas oficinas, publiceram-so jornai
do shichvá, astinularom- as atividades culturais intornasy corno
soJany דול 1o notavol toatro prolotario, valios

lã,sima roalização dos bonin mais velhos. quo já ropresontou quatra

Poças, tocas coroadas do nais absoluto oxito,

Também osta shchvé Letiu o prbblona
6, a falta de prog as que ligassun

is o chanich a tmuá. à quostão Orax bom nais sovora, dovido ao
valor que noarin e ovdin ton para o momirontos NAão yl pocos

o luxo ¿e pordor elenentos, pois o afastamonto oniro
iento € o ishuv é tal, quo o grupo B, con quatro moseg do

rabalho intensivo, durantes os: quais so falou con dozonas o duzonas
do elementos, consúguiu canalizar para o movimento apenas uns pou-
cos chaverim novos. O probloma da culiura goral 6 mais concreto
nestas cuas shichavot, trata-se de chaverin já com exigóncias no quo
Ciz respeito à cultura, o o movimento só oforocia atividado para os O

lcmentos que fossen da cirigóncia סט madrichut, resultando isto no

sligamento gradual dos do
Assim, Grcuni zararmo 0 s ideologicas' boas, orionta-

las polo grupo papão 20 a 30 chavorim. Corca co 4
minarios gora ב 105; 6 grato forificar que a base deste

ho saב 1 0 60208 do sois seminaristas novos, ca:

quaisquer tipos. à profissionaliza-
shichavot, do mancira quaso inte-

ב 50205900, à base do excolento funcionamento das
Kyutzot, bon como bon corpo.cv macrichim ym pudonos pola prinoira

vez Codicar-nos a un sório programa do orientagao geral, que se
rotletiu co cima para baixo sôbro todas as shishavots.

Con LUSÃO- à» baso da כ do trabaiho nos ultimos 12 nesos
concluinos ena luger ¿o que a atividaco oducativa ton quo

sor preocu ei do movimento o nao sómento de un grupo es-

pocializado. Há necossidado do su contralizar o ל o proces-

50 000080170, à uma dirotriz perfoitamonte definida, quo osporamos
quo o presente kinus ssmah ostabsloça, afim do que os resultados e-

não copondm maior ou menor inspiração cesto ou daquela

como acontoci tó agora, a rovolução chinuchica quo o snif
tendo c ato mais capacitado do É Y 0 0

todos 8 do sua aה pliando a nos-

to 1 108 סב 8

Zo de 081020088 er torno 09
antes foi tentada.A

snif preencher as suas

ahlobhayot nalorus Ss
visagao das shichavot no-

;s particularmento no
jus

o

problem, da profissionalização é fun,
damen tal 0 1 euja Soluça nguacramonto Cos chaverim do movie
monto € 
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a Jhlehvá v. timanento, pode-se osporar para ósto ano molho+os rosyl
tados,

NAARIM-SVOD - Boa qhentidado do noarin08 Um
50, após ífrusiforo trabalho oduestivo, para as esco. as tócnicas,
aposar do resativo oxito na proffisbionalização dest» Shichváy
dois problomas surgiran:;-s)nunoro igualmonto grando du chavarim

por motivos diversos, xcecusaran=so a profissionalizar, prinelvalo
mento Bachurot, o quo tonstitiuon dolicada questão que terá quo
ser resolvida com muito tato e grande trabalho educativo. b) caam

verim quo ficaram idecopeionados" Covido a motivos vários, tais
coro: não adapatação no trabalho, baixo nivol do instrução pro
fissional nas oscolas, vote. pera tsses chavoerim sugoriu-sce a cr am
gão do " circulos profissionias" que covorian prostar ajuda tanto
toenica. quanto moral ao chaver que dólos nocossita. Entre os Ovdim
princípanento, aquolos quo deixaram as Univorsidados e quo porton»

con a Garinim próximos, outro problonas surgiu: a profissionaliza-

ção iniciada con vigor o constancia no 22 soncstre do 1950, pas-
sou a ser relaxada, parto devido a trabalhos do movinonto, parto
devida a improvisação € transitoriodado do aprendizado, que be
cor que os chavcrim o oncarasso com córta leviondado, _Surgirar

pois " militantos integrais" sen a nocessária avaliagao das de
sidades nom a indisponsavol planificação dos trabalhos. Outro pro-
blenaz foi dos chavorin que oncarando orradanente sua profissiena-

lizacao, transfornaram-na em um fin en si, cono'ncio de auto-afir-
mação e auto-valorizacáo do individuo no Kibutz. A formula " é pro-
forivol un bon mecanica a un maú médico", levou muitos chaverin a

procurarem acima do tudo, bons nocanicos, mosno cm detrinontg dos
interesses do movimonto, Dovosso isso a relativa soparação 08 pro-
fissionaliização, ãa prolotarização, coisa quo agora torá quo sor

modificada. Do mancira' geral, curca de 50% das Schichvot maioros
ostá profissionalizada,

SHTTUF - Iniciou o trabalho cor muito entusiasmo 0 ignoráncia do

qualquer tarefa conro que não fosse rocolhor e distribuir dinhoi
ro. Assin após poucos nescs dcixou do oxistir deno organismos 118

calizador e cordonador do sous monbros para transformar-se nuna

nura e a coletiva, e as vezes nom isso. noo passa

por forto criso da qual nao so rofoz ainda; passou por total reor-
gonização, anpliando o numero do integrantes, o voltando a scr o

fator dc organização de horarios; planificação do trabalhos do so-
lução ac problomas do toda ordonm, Espora-so agora con 4 oxperion-
cia do ultimo periodo vonha a zgx funcionar a contento. Varias 80-
luções quanto às dificuldades financoiras estão om estudo,

rim — Formado após a 22 lioatzá Artiz, conta con 20 chavorin
> espondo bon a capacidado chalutziana do Snif, bastanto

( dovido ao mau dasב kvutozot de ovdin

m que muitos chavorim quaso não tenham back-ground
); tom funcionado ב tanto no campo idoo-

09 o da pura prop ração kibutziana, Sua profissionali=
a não foi inicia - pois estaros ha espora da orienta
e por parto da Lishká Morkazit.

IRUT= a) Correspondoncia:- 0 snif mantove on cia boa
cia, funcionando nornalmente neste setor, Os rela

torios que dean dovidos a Lishka MNorkazit nio foran confecciona
dos. por partopor inmprssibilidados tecnivas, parto por nogligên-
cia pessoal, b) ¿habe Poram foitas rogularnonto, 5

 

  

E

     

 

 

  

  

   

  

IZONUT - Esta machlakã pouco realizou neste ano, 010558
Falta de iniciativa dos ocupantos dasta machlaká,

chinuchica algo confusa o instávol, ató
orificadas om Abril desto ano;

7) Pola ta notodos qua ntosso vivo o intorossc pola pum
blicaçao. Poucos 2 desinterossantos foram os boletins das Kvut.zot,
páblicados, o que tornou ovidento a nocossidado co renova-los

se criar jornais do Shichvá:. ( Para Noarin-Oydin), som oxi=

 

notivos 1.)

2) Reflloxo. da sittaca

reostiimturacao das Kyutozt y   a
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05 jornias do Shichv4 para Tzofin o Bonir, claborados pelos Shu-
םגבב rospoctivos, form bastantos ben acolhidos, tanto'pola olam

028080,8 cuidado, polo contóúdo mais intorossantos 0 iton-
kir pouco usado, roílotiu do um modo goral as discuss0ós inquios
tudos c quiixa dos chavorim, bon sórvindo de vólculos o sugostõos
diversas o criticas roforentos ao fuicionananto goral do novimen-
tos Proocupação goencralizada ce bastanto sacia nb Bnif nos ultimos
nesos. Esta atividade nada dovou ao trabalho incentivador da
machlaká ou do oncarrogado do Itmmut. Quanto a rovista Dror, pouco
ou nada foi foito, seja por parto do chavorán, suja por Íxika día
ficuldados o improvistos do ordon circústancial ou possoal quo obs-
taquilizou todo o trabalho nossu sotor,

GUISBARUI - Funcionou regularmente osta Machlak4, mantendo om dia
a cobrança das quotas 30280158588 Kvutozot A laskirut,
contabi ando normalnonto o movirionto do dinhoiro orbora tonha
falhado até corto ponto na cobrança do liaz-Chavor,'não tondo po=
dido cobrar on nada as assinaturas da rovista Dror. Con o aluga-
monto dc una casa desiquilibnou-so o orçamonto do Snif, o qual

toyo que rocorrer a canpanha do bonus gaxssx para as desposas
do vulto. Do nanvira goral 6 bastanto critica a situacao finan=
coira do Suif, tanto pelos prejuizos dados polas iachanot, como
pelo aunento do gasto ( casa; carisas, rmatorial da Tzofiut, trã-
balhos nranuais, stos son correspondento aunento de entradas.
Apresentamos aqui o balancoto goral do un ano. 0 dóficit regis-
trado e fecticio, pois Hexexestéx nxo ostá incluso o novinonto
da segunda quinzona de Julho, pois servirá para mostrar a situa=
980 Tinanecira co Snift=

דצתרנג5
90Op0 Tolo,Luz, Agua, limpoza. 6.383,7

סמ e 5:131,00 Machlakot, chinuch o /
1100-12-07011, 0 6 0.540 ,0
Hass—Chaver; 0 2.170 snif,Casa, Shilichut 2.335,0
Mindografos». 2.152,00 Shituf, miniografo, di
VARIA ds 12.042,80 vidas diversas 0

ga ל 3.370,0294758, 30 E o
DOoscavaDASHO ERES

52.281,7u

do trabalho do K.X.L. enquanto nossa pon=

y alí so-rosolvia, No dia 31 do Agosto de 1950,a questão foi rosolvida a contento o voltamos ao trabalho, Vonde-
nos postais ano novo, fizomos harakot o bandoirinhas, prronchen-do a somo de Cr,$ 29.000,00 ( Vinto o nove nil eruzoiros) o quo nos
colocou: cm pri: O קמע | Ontro os movimontos' quo tolaboraran con£.L.L., seguidos do Hashomer Hatzair, con Cre$ 12.000,00 ( Dozo

Moatzá Noar após a rosolução Go nossas diver-góncias, partic ento, Colaboramos o fomos os únicos
dano festival € banucá no Odoon.

assunin Oranto o 5800705 mishlat uma posição de cola-boração par ipando hoje do sou conosclho fiscal, Ainda não 0
à / iva por impossibilidades tocnicas, Nas

a O tivemos uma messibá pobro ishuvo:.
No roferente a Hachshará eo Shlichut a situação 6 8 80-
ao nos foi. possivol iniciar a campanha, planejanos fazer

1
as

quotas que nos cabom. mas chugarnos a conclusao quo una canpanha so-Primado afícionto. 20. 0xluintdo ם se oventualidado do יסחב ל: ,Pp - ררקר
AMET PO:

vostaz por bairros 0 ועב 00110 o afin do prroncher asp E p

“a a mn naY 



À campanha de Bonus roalizaueso osto ano con um dofoito fundanontals
prolongou-so duranto mx? un ús e mojo, pouco intonsivanonto, axar

quisando as añividades nornmais..do movimonio, dosgastando forças O

apresentando resultados proporcionalmontu modostos. Tomos quo divi-

dir a campanha cn duas partos: 1) ató fins de Julho; em quo as
Kyutozot, o grupos ospcciais, roalizeran wi total du corca
Cr.é 90.000,00 ( N venta nil cruzciros), os quais foram gastos to-
taliento no nosmo fixxiinx poriodo do tempo da soguinto manoira:=

  

 

28:000,00
15:000,00
11.500,00
10

0 a 15:000,00

ganda o gastos da campanha ».»o.o. 10.000,06

Na 22 perto, un quo trabalheran apenas grupos ospociais, prin-
¡ente no intorior, foram feitos mais do 30.000,00 ( trinta mil

estos en caixa)»

 

  
Os résultados da campanha fotam quantitátivanonto iguais aos

do ano passado, embora as dificuldades encontradas tonham sido maio-

res. A sua roalizaçao projudicou profundanonto as atividades gorais
e no futuro terá d: so encontrar una forma para remove


