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Sao Paulo .

Prezados chaverim, shaloms,

Tem esta o intuito de vos relatar a 1º fase de trabalhode nosso snif que vai de 15 de agosto à 30 de setembro. .
Como da outra vez, na volta do 1 Kinus Artz! encontra-mos o snif completamente disperso e desorganizado, poróm, nao nos fo1 a1f1 -cil normalizar toda a situaçao. .
Após a Assefá Klalit em que foi eleita a nova maskirut,

1cano-nos as tarefas mais imediatas, como a organização peral das machla-kot, planificação e preparação da shlichut chalutziana e nova sistematizacao
educativa nas shichavot de solelim e bonim, 5

Terminada a 1º semana de reuniões e Dianificacoes, lan-se ao trabalho, conseguindo assim concentrar novamente os chaverim do
snif,

Nossa diretriz tásica, de 1ת%01.,1610 a concentracab interna, isto é, o funcionamento dos chugim e por consequencia das kvutzot,.Muito conseguimos levando em conta o tempo e a 818062880 inicial.Ao lado de
chinuch e com a normalizaçao das shehavot,nossa preocupação foi a amnliacao
de nossas fileiras-o proselitismo. (Nossas conquistas nestes dois מחו 00 ₪ , 56-
rao analizadas no relatório de chinuch). Do€ perfodo normal do snif,comecou após a shlichut cha -lutziana,antes,todas nossas atencees,estavam voltadas a sua Drevaracao ,/ Forém, cabe aqui dizer,que conseguimos fazer com que ashclichut,nao fosse o início do funcionamento geral do snif,mas un avéndicee isto sienificou para nós um reforco interno,

O funcionamento das machlakot vortanto,eiraram antesda shelichut chalutziana,em torno da preparação das atividades,mas finddkfindo esta, começaram a se desenvolver no snif como sera analivado abalKO,

1)SGAN-MASKIRUT:
Durante este tempo,osta machlaka.teve um funcionamento anormal,dada a falta de uma secretaría administrativae mesmo da situacao do sgan-meskir, ;

2) CHAJUTZIUT:
Podemos fazer a seguinte divisao:a)Aliat-Hancar: Antes dos chaverim partirem £03 dada uma intensa rrenaração a eles. ס)7 2116 46Familias:Manteve-se contacto com as familias que farao 2114Surgiu mais um caso.

c)Shlichut Calutziana:Segue relatório,
d)6FCarim'Manteve-se constante contacto com os chaverim de choteshCS 3) CHINUCH: eS

Segue relatório,
4) ITONUT:

Está machlaká é responsavel nor:
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&) Vanguarda Juvenil:C último número. foi rem 81711ק%860,880ס 6

guimos arranjaranúncios para o número 8,
b)Fublicações: Fizemos duas publicações: shlichut chalutziana e Su

cot.As chchavot preparam-se para fazer seus itonim,
c)Itoneikir: Constantemente mudemos nossos itoneikir,que combreen

de os de shchavot e geral»
5) CHAVER-HAVAD:

ו Esta machlaká funcionou em tos

das as atividades da shlichut e nos programas de oneguel-shahat..

Formou-se um teatrinho de mario

netes e outros planos estao em adamento.
6)CUISBARUT:

“TT Segue reletórlo,
7) TZOFIUT:
TTTeve o seguinte funcionamento:

3 Tiulim: Toi realizado um tiu) geral,um de solelim,un de bonim
e: um - 1im,

b)Esportes: Com a nova construcao da cancha de volel e a ilumina
ão tochaE quase todos os dias este esporte,Foi realiza
o um 1 =
82132 xadees é muito סע8516880.701 "600100888 a mesa de nine

pong .
d)Meshek: Foi iniciado o trabalho para a construçao de uma marel
תם E

₪(
Estamos trahalhando normalmente.

Como podemos notar,o snif está tendo um funcio
namento normal,

=

0 A Maskirut, centralizadora de todas as atividad-
des está tendo um funcionamento normal, desemvenhando-se bem em todas
as tarefas solicitadas,

Sem mais aqui ficamos com o nosso chalutziano
Alei V'hagshem
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