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AZA DA REUNIÃO DE' MAZKIRU? - 7/10/56.

Blums- Rosinha- Lily- Rosa- Nena- Dorinha- Polxe- Nelsonעורב08-
loche- Zicio-e

E Ata Anterior-_ Já tendo-sido afixada no Iton-kir 68 mazkirut náo £

ol necessario a.

Ze Gorrespondênci an
a- Hanhagá- Vinha sendo peqyeno o contato principalmente

da Hanhagã para o snif, tendo-se nos ultimos dias melhorado bastante

b> Michon= “sw sido enviadas com tonstancio as. atas da mas

irut, deixando aind: muito à dessjar o contacto individual. é

5(-dmalise Geral stos Setembro= houve uma rápida apresentação sos

Otrabalhoda maskirut em Agosto, setembro; constaténdo-se prin
₪ necessidade de uma maior centrá 11720200 s trabalho 88 8=

1 da maslirut.

j=. Chinuth- fci dado inicialmente um relatório dos chuguim.

a) 011-800200%84 0:82 DIFICULDADE N INÍCIO DE TRABALHO

PELA DISP.¿RSAO TRAZIDA PELAS ATIVIDADES DA MOATLAa, havendo cinga um,

num עס 28002100 6madrichim. Apazar de Lontamo nte. esta 801078 está

tuntando & regul rizar=se, estando: 0, סוג em preparativos perá tirar

a. máximos resulteidos do chodesh-Hatnuá para a shichvós
b) Solelim- Continua se tes sentindo da: dificuldades existens
trabalho com esta shichvá, acrescentando-se ainda dificuldades

ais e familares do algunscháverim do chug. que em ¿mito bem pre¿uw
o A normalização 80868 8502748. Lorna-se necessário reforcir-
ediatamnte este chug. Apesar disto nota-se pequenos progressos

tivemos uma messiba exclysivimate por solglime
No próximo sábado deverá haver uma assefá para indicar a vaa-
698 2 - :

c) Bonim- Avos ter a: ótimo funcionamento da shichvê no mes;
do Julho $ nã particivação nas atividades ₪. 760090, cricu-se wa see
-rie de dificuldades em reu Ee de Agosto pura ca as S£yuizot, apesar
60 reférco dado av chugs Os trabalhos e atividades desta

shichvã áte agora venham dendo hastanto falhas é esta situação somen-

e ccinsçou à normalizar-se na última semana, quande- todas às. kvu-

tzot tiviram reunião com quasg a totalidade de chaverim, tendo haw
tão uma boa assefá da shichva, ende fol indicada à vaada é isto

Ludo. prometo dosde agera parar frente umá feiçãonova₪
ןמהפ1118- 6 trabalho: eccm esta shichva comecou somnts em Setembro es

B esto intervalo criou problcma para o funcionemento. normal, prin-
eirajunta na kyvutza schdut que estava bastante dh persa. após asa
te mes ds trabalho Potiede já, sons veis molhúras, reunindç-se hos

-jo normalmente todas asbkvutzot, ,funcionando 2" grupos ds, estudos

tendo navido. umiul'euma haflagó. com. sucesgo e ainda algumas ap
-tzact, destacando-se à do. chaver Ben fsv1 que contou com boa par
»ticipaçõicivaçãos E

Dror - Hechaluta Hhatzair '» Habonim - Gordonia - Macabi Hatzair 

 



ICHUD HANOAR HACHALUTZI
SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Brasil

Us r ná Proof Chail é Niram já tiverem infeiv e nא Aehdut 12082 añ foi Possivel,
2562 08 lenta tente esta se trab: lhardo para forms umaZa de maapilim não tendo sido possivel sinda 1te 20705 ספמ bido um funcionamento bastanteidosse 650 6 101010 comum fi nelonaménto nor-na ultima s Anis

5 iscfim Solelim = Não éêstão funci onado ainda normalmnte,de ja torom tido ro 1868.6 ssita-se fixar um horário verCLIOLS 4

110 016 é per dificuldades as horário dos chavarimnto fi4 Dos =: +יסוגת1 = 6ainda, Deve haver uma reunião ur ds esta semana,5mos dia 7, uma 8488%8 de ו irichim com boa ppi elodemáadrichin, endo levou=se 8 debáteu=se à propostalamadri chim pará o Chodesh Hatnuã, sendo as propostãs ecmplettadas em 890202 com r > njde s em separado dogs chuguim, com868são do de bonim que deverá reunir=so ños proximos dias,Propostá de Madri chim - Foi aprovada a entrada nd chugde sdblelimdos chaverim 0088 800-0858 8 Peter, que assim reforcario e trababdeste chugs
2Ivrit - Fica aprovado o fundíonamento de maís uma kitá de Lvrtt 5ás 8,090 Hs da manha, antes do Erupo de estudos, Participam na mes-na Y chaverim,

- 2
E RoyAmas

9” CHOD¿SH HÁPNUA

Foi Proposto a a ado o seguinte Programde atividades para o chodesh hatmuá:Sgata felra- 12 , (neg Shabat» teya " O Movimento",Sabado 15- Evutzot- lessipá tzofim o solelim- noite: JuriSimulado para ma: pilim,Domingos 14- 2101 00781 - Tn: uguração Ichudfada-Se gund de 16- Ichudfadas ChuguimeLerÇãe 16-. Ivrit= Ichudlada.quartas 17. Nolte Literábia Sonim, mãapilim,Gibinta- 18-

.

Machlakot= Tehu ada-Sgxta- 19-Oneg Shabat= Tema Bror Chail- 2Sabado- 20 - Evutzote Continuação da Noite Literâria-Domingo 21- Tom Inn para mañpilim, = Tiul Letli,Segunda- Elm irabalho KKL - Chuguim,ferção 25- Tabalho KXL - Ivrit,juarts - 24- ח a "- Caixa de Perguntas + maarilime
quintas DS ma " $” No
Sexta - 26-- (neg shabal- Tom K.K Lo| ₪27- 2תו5ת00 « Juri Simulado iaapilim28. - Tiul Fachávot menores2% - Ichudiada

90 - Ivrit 2querta - & - Termino Ichudiada - Messibã.

Pela proposta aprovada olhedosh Hatrualrá de 18 à 31 ds cutubro,Prindiralma te a Ichudiada e é trabalho PARA O Kk, Lo deveram1620097 04060121 00070 0972206 0 trahal) O DARÁ O א E60/86 שד160ו 0chrabanim0riupç   ל
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todo. 6 Chodesh, tendo em mira vender=se cerea de 400 Arviures. Pará o
bom inicio do chodesh 490880 grande importância ao trabolho para o til

geral de domingo, que poderá vir . ser uma otima ativid.do. O chodesh
Hotmua devera ser para o snif ó que foi no ano passpdo a shlichut cha
luiriana, tondo um amplo pregrama de atividados e vida diaria no snif
Us ros onsaveis' pelos oneguel shabat está ao encargo do Chug (minuts

6) Ca. lut,iut -

2) Shacham- Foi dado é relatorio, Há 5 candigatos. Os sheilonto
sindan: o ch8garam para os m smose O trabalho deverá intensa ficar-se
98085

a ., 2 yab) Aliat Noar- De momento nad: temos devendo até nó maximo fim
da seman à desenvelve -se basta te o trábalho de propaganda, Os nomes
que existem no momento devorão ser trabalhadoss

e) imtradas Hachsharó- A Vitoria via. quanta feira, estando
seus examss em ordem.

d) Sistematização educativa= Ficam encarregadas à Nena o Rosim
de prepararem ate dia 25, toda 8 fichario as E stematização do snif.

7) Tzofiut- Foi aprovado o progrâna completo 6 Ichudiada, que será
atixado no snif. Foram já tomadas as primeiras prov denciss para o
tlui goral, para Floresta Rondonias Foi indicado como roshdo tiul o
ch verGerson, devendca machjaks de guisbarut, om sua reunião indicar é
guisbar=-

8) Gisbarut= sm virtude principaims nte do mau funcicnamento do Va
Hanoar,. 9stamos em ¿rán des dificuldades financeiras. À PSSÁR DISTO À
iciudiadda, תאחאמא> e Macniakã de Itonut, devario ter uma verba de X
1.000,00 + Vevera haver esta semana reunião da- comissão finencoira,

9) Kranot- Foi aprovada a seguinte machlaká de Kranot.
3 Rosinha ( resp.) Lizete Frida , um bonsía sor design: do pelo

Vaad de Bonim) e um mapil' (idem)
O trabalho desta machlaka deve girar em torno priná plmen e das cobraças para « K.K.L. e difusío do mesmo nas shehavot e venda de arvor-s.D Isskor foi w brado pslo snif em tempo rapido, tondo entrado uns 9
mil cruseiros. Foi solicitada nossa ajuda para muis uma serie de cobranças, que verterão como nossa entrada. A caixinha dos Onegue
está funcionendo bam. ELN CRAETE : 2 CRESA AEMIA

10) Itonut- Esta machiaká está funcionando regularmente tendo estabele
cid. para o G,Habs o seguinte programa de trabalhos

8( 4 8%00810668 - o movimento dia 13
a cidad e 22

b) publicat, w atos israelis*- em pren ração- até fins de cuteCc) publicações das ¿hchavot dure tte..o CH.

asו Mobt anto,
Berl -Izolim

dna Mler- Solelinm
a - Hhechaluta Fhatzair » Habonim - Gordonia - Mlacabi Htatzair  
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A: A4) Num carta particular, foi pedido com a máxima urgência o en-
vio de material, Repetimos o pedido assin 1 ndo ainda ma.is a ne.cessid: de de providenciar de vossa part .

5.) Luchot - Qu remos comubic. r-1hes que recebemos apenas 650luchot e não 850 conforme o est: beleci do anteriormen te, A venda
das mesmas foi tremendamente pequena (cerca de 250) pelo atr zo
da chegada do mesmos (alguns dias antes de Rosh Hashaná)
e; Principalm nte, pela concorréncia ,poís o Betar com maioranteceiênci: vendeu lucho para. grande parte do ishur,
Temos dã venda de 65 quasi 5 000,003 sendo esta quandtá o
máximo que p deremos enviar, pois não é possivel termos prejuizo.
2681008 26806358 sobr o assunto para envisrmos nos proximos di: so dinheiro disponivel,

6) Tochait Tzofim = Pedimos que nos enviem 6 exempl: res do Toch-
nit de Izofim edit: do pela Hanha gá 1 pois estamos trementme
te mecessitad Ss trab. lhando até o momento '7 madrichim, mera lo z-8 , :

Ri 6e máchlke de chin uch com ¿penas 2 tochniot.  Crémos 1801 30088 =
vel que cado márich tenha um exemplar.

7) Entradas em Hachsh pás Conf a me resolução Maria seguiu para
Parz S. Paula Vitória por prcbl-mas. de tratamento dentário, sô
mente partirá no dia 28 de setembro, Fci impossível resolver pa-
rc antes,

Aind comunic remos definitivamente,

8) Comunicames o seguinte recebimento:
4 - 1864265 Chug de Bonim, b - Materisl Rosh Hash: מנ

Tochnit pora artzact Rosh Hashaná, d - Fablicacós s Movimento
argentino : "Sobre Socialismo", e - Exemplar -s de "Fundamentos de
Nos $. Eluc ção!

Esper: ndo vossca urgente r:spot:., para ₪ problemas aqui
aquí lovantada e pesa ag catas anteriores, 963028 0186 םס 6
o nosso chaslut.iano

Adi V'hagshem
Dror - +Hechalutz ticad * Cor 2-4) 


