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Setembro-10 Integração dos chaverim da kvutzá Avoda junto ao Comitê

de Emergencia send o seu trabalho na Comissad de propagan

geral dos contribuintes. Participação ativa, tendo contri

o exito da Campanhas

Setembro-22 Haflagá realizado na Pampulha com a prticipação de cerca

chaverim das kvutzot Avodá e Noar. Resultados satisfatorios tanto na 1

cultural como nos trabalhos praticos,

Outubro-6 Realização de um tiul com a kvútzá Tzogim e pré tzogiml

Outubro-10 vinda do chaver Saul Rogovski sendo realizada grande mess

a paticipação dos chaverim do snif. Serie de sichot realizadas vom

Saul com a presenta das kvutzote Exibição do fitme sobre a moschavá reali

zada em Julho na cidade de Betim. Despedida do ciaver Saul com a realizaçã

de um tiul noturno com a kvutzá Avodás

Outubro-15- Messiba do snif sendo xembrxA comemorado o aniversario

te de diese lMenachem Mendel Ussiskin. Sichá sobre a vida e obra do

1%

Novembro-2 Participação do snif na noite artistico-cultural em que se come-

morou a 31º aniversario da declatação Balfour.

Novembro=12 Realização de um oneg-sabat com a participação dos Amig;

Dror. Apresentado um relatorio sobre as atividades do snif.

Novembro=- 29 “omemoração solene em conjunto com as deamis organizações

a decisão da ONU. sobre a questão da Palestina,

.
Dezembro=27 Festejada a festa de Chanuca, Discursos alusivos á dateDezembro y E As 
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Janeiro 5- Reálisacdo de um tiul com a participação doas kvutzot Boni!

tzofime

Janeiro-10 O snif se defronta com um grande problema- questão do loca:

Sede provisoria na casa de um chaverg aaté se concretizar à realiz

oferta de wa casapara servir de sedes Bom local servindo perfeitame

para nela funcionar o snif.

Jeneiro=22 - Sichot em homenagem ao 472 aniversario da fundação do Ke Este

5

nehuma realização do snif
5

em virtude de

grande parte dos chanivhim se encontrarem viajando, tendo alguns partici-

pado da moschva“do snif Rios

Margo= 23 Festa de despedida do chaver Simão Abramof. Realização de uma

te solene tendo participado representantes de todas as organizações
"Le

e
5

10681005 100815 6 assistidos por grand parte do ischuv

Abril-17 participação ativados chaverim prétzofim , tzofim e vonim na
Par

em que se comemorou à driter seidere

Abril-=23 Juntamentecom às soceidades judaicas de Belo Horizonte, come
ט

1 3 on

cão da data do 0 do gueto de 8990

Haio-4 Comemaração na. data festiva do aniversario do Estado de Isra

narticipação efetiva na parte solene e destile niformizado

jemoração interna à 
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Jugho-5 Juntamente com as demais organizações

Organização da barraca do Dror

Etres para participar da

realização. Problemas que

cnaver ELrogs

Pattida para a haflagá realizada nas de Belo Horizontes

ão de todas as kvutzot. Trabalh trabalhos praticc

idos satistat

Julho-23 655108 realizada com a leitura dó temario

Des=nvolvime com-aquisição de1 8

: ida de
- Probabilidade da XGMGs dois c

Não houve realizações

: 38 Amigos do Dror contribuindo

proveniente do lass chavers.

chsará= Cr$6. 000,00 
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  HI NUC H- Programa das kvutzot pré tzofim e tzofime

Composições, debates e concursos, Visita a quasi todos os kibutzim de e cidad

iciada na haflagá o programa de historia judai-

 

de Eretz, do Neguev ao Galil. Ir

ca. £ este o programa que levaremos até fins de 1949, ligando-se tambem a histo

  

im conta com lo elementos e a de tzofim com 8. Está em formação

uma nova kvútzá de pré-tzofim, que está enfrentando grandes dificuldades devid«

a situação do MS] UV. Planeja-se agora a construção da miniatura do kibútz Rin-

Dorote

O...) Boné.- Conta o snif de B. Hte. com uma kvutzá de pré-bonim com 7 ele-

mentos. Esta kvutzá É nova mas tem caminhado bem pois conta em sua maioria de

tzofim que subiram de schichvá- A kvutzá é composta só de bachurot= Pensa-s

  uma maneira de torna-la mixta. Não tem progra ma definido. KX&AXX
aA 2a. Wutzá de bonim após grande crise por falta de menahel estabilizou-se

agora e tem feito um trabalho satisfatorio. São lo elementos que se encontram

com grande vontade e disposição para se dedicar ao movimento. Foi a kwutzá que |

mais aproveitou na haflagá e que aa mesma mais trabslhous Seguem o pregrama q

historia de Sionismos Estão preparando sãla para fazer serviços e trabalhos de

84
carpintaria, O iton da kvutzájá pronto, não pode ser publicado por Salt

4 e 5 + alta O

a
g
e 

verbas
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SCHICHVÁ NOAR= Conta o snif com uma kvutzá noar com lo

contar com 2 ou 3 chaverim no maximo. É um grave prob!

na este que ainda não pode ser resolvido por ainda não ter solução.

A kvutzá 6 auto-dirigida sendo orientada pela maskira que nada conse

de pratico, Quasi todos os chave im já tem um ano de movimeribo e en

esforçaram por falta de vontade. É para esta kvutzá 1

le pregisamos com urgencia do madrich que vamos soli

Não tem programa definido e as sichot em nada são aproveitadas

SCHICHVA AVODA - A kyutzá avodá Ber Borochov é orientada pelo depa

rm nto eltural do Vaad, que não funciona, A kvutzá costa de 18 elementos

todos capazes, mas, como a maioria não pensa em hachsará não tem inter-

resse em se dedicar ao movimehtoe Entretanto infelizmente são

força do snif, pois são seusdirigentes. Alguns chaverim pensam er

aliá direta o que vem prejudicar ainda mais a parte de chalutziut,

cipalmente entre os bonim que não veem a razão de fundadores Ñux e

mentos principais do snif não seguirem a linha e dirretivas do mesmo,

CHUG MENAHELTM=: É composto de 5 elementos os quais são se elementos

que mais trabalham dentro do snif e cujo trabalho não rende devido ao

desanimo que lhe causa o andamento geral do snif,

A situação geral do snif é má. Está en decadencia, se levarmos em consi
deração a situação dele depois do 22 kinus artzi do movimento

Des sessenta chaverim que conta atualmente pode o snif contar com o

balho positivo de mens de quarenta dos quais temos esperança que podes

trabalh alhór com. a resenea e em conjunto 


