
 

      

     
  
 

      
   
  

      
            

    

 

          

      

   
    
      

    

      

    

 

JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA:

=יצולחהרעונהדוחיא

 

0 0 SNIF: - S: PAULO
rio ) Tel 344886 - Caixa Postal, 1601

ל SÃO PAULO - BRASIL

Ata da reuniño de 21/5/56.

Estiveram presentes os seguintes chaverims: Betty, y Nair, Kutcho,
Abrão, Zicio, Cecilia, Reco, Sarah Lo, Paulina, Moisps, “Milton, Noé,
Sara G., Hugo, Mauricio Kutner.

Ordem do dias VSTO
1- Aba, correspondência
2- Chimch, relatório das atividades
5- Reestruturação - relatórios dog chuguim

o 4- Leitura das resoluções da veida
2 Guisbarut+ relatorio ASA

elatorios das machlakot a a
8 uturas atividades - Askara
8- Aliat Noar
9- Bairros

 

Foi lida acorrespondetia , sendo a mesma aprovada, Leu-se a ata da úl-
tima reuniño da Hed.
Entre outras coisas a H.As determinou que os snifim organizem grupos
de chaverim que façam cursos de tzofiut e salvamento e que todas as
atividades tzofiuticas sejamorganizadas por esses chaverim e que eles
tomem parte caso contrario nao devera haver atividade.

Foi aprovada a proposta de que a machlaká de tzofiut veja e estude esta
determinação e que desde ja procure os referidos cursos e faça a esgo.

OQ (ha dos chaverin que devorao frequenta-los.

Chinuch - relatório das atividades gerais

Foi feito um relatório geral das atividades constatendo-se que elas tem
sido em geral favoraveis, destacando-se o tiul de Bikurim, onegei-shabat
com comparecimento bom sumentando de semena' para semana.
O tiul de bikurim fol um bom dia para o movimento do ponto de vista
chimuchicos

,

.2018%07108+

Bonim = Kutcho não tem funcionado da melhor maneira porém vai indo E
cada vêz melhor; no tiul de bikurim compareceram 25 bonim. Saiu o habmnó
A shichvá conta com mais ou menos 40 chanichim divididos em 4 kvutzots

Ichud Hanoar Hachalutzi
Dror o achalute fhatuair o Fhabonim e Gordonia o Macabi Hateair   
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Solelim - Nair, O trabalho está comegando agora a se normalizar está
melhorando bem. No tiul de bikurim compareceram 20 chanichimo A shi=-
chva tem 4 kvutzot e 1 de proselitismo,

Tzofin - Noé, Em bilurin estiveram 25 chanichim, a shichvá não está bem,
porem o trabalho ja esta começando a se normalizar. Saiu o hatzofe; as
atividades gerais são fracas. A schichva conta com 8 kwutaot.

Maapilim/magshimin ה 01010, Com a entrada dos madrichim do machon e o
Pedro o chug tomou pe. Ha agora mais 4 cheverim para cobrir todos os x
pontos de trabalhos E
O chug esta agora constituído da seguinte formas

79 garine V. Mariana 200
Jarde America Nuch e Hugo
K. B. Borochov Jimico
Sáb Caetano Pedro
Nachman Sirkin Paulina
Achad Hasm e Cambucí Gimirimios Hugo
A. D. Gordon Chulinho
Vitkin Sara Ce

Nos bairros o trabalho estã encaminhado estamos empenhados no trabalhos
Boa participaçao nas atividades gerais e relativo sucesso no seminario
ideologico. צ
Foi ratificada a uniao da K. 2. B. e Ko E. Sereni.

- tura das res des da Veida

Transferimos para ax próxima semana por falta de tempos

& Relato: de 8 = Hugo.

Do 7880 Hanoar entrou Crê 41.000,00 que serão usados para pagar parte
das dívidas do snif,
Espera-se ainda uma boa engrada das rifes. é
Espera-se que para a moatza o snif tenha pago todas as suas dívidas e
use tenha dinheiro em mkxx caixa atrvez de uma ampla atividade finan=
coira no mes de julho,
Ressaltou-se ainda ko problema das mensalidades e o da campanha de ampli-
ação dos"Amigos do Ichué" constatando=se o pouco empenho dos chaverim
neste campos
Que se faça um pedido ao K.KeLe que reembolse o snif dos gastos que fez
em Bikurim não em dinheiro mas sim em arvores

Ichud Hanoar7
Dror 0. Hachaluta שבי o Hhabonim 0 Gordonia e Macabi 010  
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Itgnut_

Foram publicados o Hatzofé e o Haboné falta ainda ser publicado o
Hasoleilz o Hamaapil não foi publicado porque esse iton deve ser nacio-
nal e nao chegaram artigos dos snifims

Saiu o Leket e a reação do snif foi fraca,
Chegou o Iton de Bror *Chail que deve ser lido por todos os chaverim
A secretaria deve escrever uma carta ao Snif P, Alegre comunicando o
recebimento da publicação sobre Shavuot. 2
Deve-se ainda 68026782 ממה 082%8 8 1.1. fazendo uma pareciação sobre
as publicaçoes que ja sairame

Foram aceitas ás propostas de ques . 4
A- As publicações que saem sejam submetidas a Machlaka de Itomut, tanto
as por nos publicadascomo as recebidas dos outros snifim, e que as crÍ-
ticas sejam enviadas a Heho
B- As publicaçoes sejam distribuidas nas kvubzot para que todos os cha6
verim recebam, e para que possa haver discussoss sobre os artigos.

ChaverHavaad

Relatório geral sobre oneguei-shabat , nikaiom, etce
Foi aprovada a proposta de que haja no snif jogos e atrativos para as
shichavor menores.

Eranot

O Iar Al Shem Berl Katzenelson deverá ser lençado dentro dos próximos
dias.

Chalutziut_

O chu miktzofmais ou menos regularizado, A oficina está organizada e o
fichariodevera ser feito dentro dos proximos dias. No contacto com a
hachshara recebemos uma carta relembrando a posiçao que tomamos com re -
lação à haflagot e tiulim para la. 2 2
Em junho deverao ir as kvutzot de maapilim-magshimim a hachsharas

Scan-maskirut ExgmMaskirut e gegretarías

Quanto A secretaría o fichário deverá ser iniciado brevemente
Tzofiut - Em organização o tomneio de xadrez e ping-pong,

Jehud Hanoar Hachalutzi
Dror é Hachaluta Wataair o Yabonim O Gordonia e Macabi Hatzair  
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a- 25 - laf. día livre - Teatro
24 - Saf. Askara - Isidoro
25 - 6af. Oneg-shabat
26 - sabe Reunioes das kvutzot . 9 2
27 = domo Iomei Jun durante o dia e a noite havera uma artzaa do 1

Lazar Segallo
b- As atividades de junho serão vistas no Vaad hamadrichim 6 trazidas

na proxima reunião da maskirut. No mes de junho as atividades poderao

ser menos intensas devidos aos exames,

c- Atividades parao mes de julho: foi feita uma troca da ideias sobre
as atividades do mes de julho: mes de feriado.

Em julho devera ser efetuada a venda dog luchot confeccionados pela Esho

para isso porém o snif devera entregar a HeÃs Cr$ 16.000,00 que serao

mepregados na confecção dos referidos lúchote Para a venda o snif rece-

bera 1,600 luchot para a vendas .
Para O mes de julho fx ha a propostak de que se faça uma especie de

shlichut chalutziana nos diversos bairros, se faça um intercambio com

os grupos das diwexema ixixrus é 00068 dos bairros e assim imiscuir-se

neles; que se façam seminarios, jogos, emfim atividades gerais e pos

shichavot o mais intensas possívelo

|

- 2

Como atividade extermas teromos entao somente essas pequenas incursoes

pelos bairros» No vaad hamadrichim estudar=-se-a as pogsibilidades de

uma machané avoda de mais ou menos 6 dias na hachshara, para bonim, maape

e magshimims 1

Todas essas determinações deverão ainda ser ratificadas peloavaad hamadri

chim, o qual devera tambem plenificar todo o mes de junho e julho.

- Aliat

Já ha dois chaverim que estão fazendo os papeis é talvez na proxima se-

náma um terceiro. Existem maís candidatos a serem trabalhadose

2-Bairros.

Foi iniciado o trabalho com intensidade nos bairros, Estão trabalhando

os chaverim Zício, em Vila Mariana; Hugo, no Cambuci; Pedro em São Cae-

tanos é Nuch e Hugo no Jardim REMITHE America.

Esperamos resultados concretos nas proximas semanas.

Jehud Htanoar Hachalutzi
Dror o achalute atrair O Frabonim o Gordonia e Macabi Hatzair   
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São Paulo, 18 de maio de 19564 2  
2883 snifim

Prezados chaverims

Esta tem por fim cominicar-lhss a reestruturação da nossa maskirut,
6 que ficou constituida da seguinte formas

Maskir --»-==— 4icio

Sgan Masidirt--=-Chulinho
Guisbar--=-=..— Hugo
Ttonub=-mma===Cacila

Kranot=-==-= ===.Nair

003010---7--- 89208 08
Chalutziut --=-Kucinski.

120210%------7 Kapulski
Chavar hayaad--Moisess

Sem mais aqui ficamos com o nosso chalutziano 'e tradicional

Alei V!Agshem

(Ass) A Maskirub»

Jchud Hanoar FHachalutzi
Dror o HHachalute Fateair 0  Hhabonim e. Gordonia. e  Macabi Kateair   


