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| pelo espirito tnuati e ch inuchi. 

animação, grande número de ch anichim . 
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Relatório do Snif 0 de 30/4. a 295. 
Mazkir HaSnif DANIEL RATSCH | | 

Numero médio de chaverim do A TOO. 

Atividades Internas: 

Iom Sport para sichavot bogrot 

  

palestra com as Pioneiras 

Ginkana para Tzofim e Solelim 

“Atividades externas: 
, 4 

Ginkana para 2º grau do colegio. Eliezer Steibers ( no colegio) 
- 

, 

Comemoraçao de Iom Hashoa e Iom Haatzmaut no mesmo colegio, 
para os alunos. 

Jogo escautico na praia - Peula (hevratit 
., 

Tzeada de Iom Terusalaim 

Síntese dos principais temas tratados nas reuniões de Maskirut e o en- 

caminhamento dado a eles: ; 

As reunioês de Mazkirut tem se caracterizado pelas questoes tecnicas 
do snif,como vaadot,atividades,e assim sucessivamente. 

Mesmo assim, deve-se destacar as discussões sobre pioneiras ,ativi- 
dades em colégios e pos ição do snif em relação a OLP no Brasil ,que 
foi manifestada pelo Conselh o Juvenil qna Tzeada de Tom Ierusalaim. 

Quadro geral do Snif: 

O snif tem apresentado um bom nivel nas Peulot caracterizando-se 

Os chaverim tem demonstrado. grande Ano raso pelas peulot ,muita 
animação e participação na vida do snif. 

Deve-se ressaltar a participação do snif na 26808 com muita 

Próxinas atividades: 

Festival de rikudim 

Iom Sport de Tzofim e Solelim 
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Relatório do Snif | RIO | de 30/4 à 3/5. 
Hazkir HaSnif DANIEL RAISCH : | 

Numero medio de chaverim 0 \ 64. 

Atividades Internas: 

Iom Sport para sichavot bogrot 

palestra com as Pioneiras 

Ginkana para Tzofim e Solelim 

Atividades externas: 3 

Ginkana para 2º grau do colégio. Eliezer Steiberg ( no colégio) 

- x 2 . 

' Comemoraçao de Iom Hashoa e Iom Haatzmaut no mesmo colegio, 

para os alunos. 

Jogo eScautico na praia - Peula Chevratit 

Tzeada de Iom Terusalaim 

Síntese dos principais temas tratados nas reuniões de Maskirut e o en- 

caminhamento dado a eles: 

As reunioês de Mazkirut tem se caracterizado pelas questoes tecnica: 
do enif,como vaadot,atividades,e assim suces sivamente. 

Hesmo assim, deve-se destacar as discussões sobre pioneiras,ativi- 

Jades em colégios e posição do snif em relação a ,OLP no Brasil ,que 

foi manifestada pelo Conselh o Juvenil qna Tzeada de Iom 1910981818. 

Quadro geral do Snif: 
O snif tem apresentado um bom nivel-nas Peulot caracterizando-se 

pelo espírito tnuáti e ch inuchis, 

Os -Chaverim tem demonstrado grande interesse pelas peulot ,muita 

animação e participação na vida do snif. 

Deve-se ressaltar a participação do snif na Tzeada, com muita 

animação, grande número de ch anichim . 

Proxinas atividades: 

Festival de rikudim 

Iom Sport de Tzofim e Solelim     
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