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Maskirut Peila: ' 
- (Relatório-Agêsto) 

Bum 31! ACONTECEU ... ACONTECEU ;;; O que ? 
O que ? "SNIF RIO ENVIA SEU RELATÓRIO PARA A MASKIRUT PEILA" 11 

Sim ch, verim enviames, apesa do pequeno atraze (mo- 
tivos técnicos-D.C.T.) nosso relatório que aliás vai com muito 
otimismo junto, explicaremos: 

Começames nessas atividades no dia 1 dô agôsto(Logo 

npós a chegada da Machan6) foi eleita a Maskirut do Snif Rio, Vandot 
e formação de Kvuteot com respectivos madrichim, 

*** gecisões da Maskirut de 1867. 
Kb .«Kvutzots 

“T Taorim- 2 kvutzot 

E Izofim novos-Zuvi e Judith 

Tzofim velhes-Salvador e Ana H. 
Selelim- 

Solcim Novos-Sarimha 

Solclim Médips-Ana S, 

Selelim Velhos-Hi guel 

Benim- 

Benim Novos-Riva 

Benim Velhos-Pinduca 
+. 

 .  xsב : . 14
E apiliim- sem Madrich 
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: Tarbut-duvi e Riva 

Guisbarut-Zuvi e Pinduca 

Itonut-Paulino 

Eishut-Sarinha e Salvador 
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(continuação). 

Moadon e Tzofiiut- Beny (nidconfundir) 
Rikudim-Ana S, 
eShirim-Pinduca 
Chalil-Muica 

Tentro- Riva 
Limudim-Pinduca 

 : 06010100 o pagamento da guisbarut do seguinte modo+++2160וג %
Tzofim e Solclim.......N&$)0,25 por sabado 
Bonim e Mapilim,......Nn$)0,50 por sabado 

+++Itonut-Formação de um iten Kir em virtude do mimcografo não estar 
bom , 
t++Izofiut-Preparap o Iem Sport para o dia 27]|8, 
Maskirut-Mi guel, Zuvi, Sarinha, Riva, Fabio, Pinduca 68 todos os chaverim 
que quiserem particivar,pois as maskirut € aberta podendo qualquer 

chaver benê ou mapil participrr da mesma e votar qaso necessário, 

Mês de Agôsto-Atividades: 
Chaveitim - A a 33 chaverim 
ne ₪ רה 1 ₪ 35 " 

1 )86 ( - 50 '" | 

Delhingo(27)- 40 " = Tem Sport 
+++Nos Eabalat-Shabat e nas peulet de Domingo a média de chaverim é de 
20 chaverimplpor cada um אפפפפא>א dia. 
*+*Média de mês de Agôsto-.Sexta-Sabado e “omingo-60 chaverim 6 Kvutzet-Formou-se duas kvutzot de Tzofim: - 

- Izofim Novos-Madrichim:sZuvi c Judith- 15 Chaverim.Kvyutza Palmach Tochnit: GrqnDES Vos e Qua Couli-so ções 2)-Tzofim Velhos-Madrichim:Salvador - “vutza Tzien- 13 chaverim 
Tocinit: 

Solelim: 
DE בו Novos 0 Médios-Sarinha-*vutza Kadima-18 chaverim q Tochniti-Meninos da . Rua Paulo 
2)- ?elcelim Velhos- Mi guel- *yvutza Brer-Chail- ? chaverim 

Tochnit: diversos e meninos de Rua Paule 
Benim 
Rovod c Velhos -Gvutza Gerdenia- Pinduca- 17 chaverim 

tochnit: Inua, Ideologia 
Mapilim 
Ein Doreb: 6 magilim:Migucel, Ana S.Ana E, hiva,Muica, Sarinha. Tochnik- Diversos 

| Funciona um Pré-Chug aos domingos para os bonim novos 0 velhos, 

Guisbarut - (Zuvi)- “ormalmente os chaverim pagam, tornando-se habito antes dos chaverim, aos Sabades, copr,rem abgo para comer pagam a gués- יב 5-8 OS . Com dinheiro arrecado na guisbarut copramos materiais 
barut antes ns RR O 
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(continuação) 

esportivos(bolas,rede de volley,ctc..) 
Tilbeshot-Mandamos fazer 80 tilboshot, Estamos vendendo cada a 
NMr$5,00 Os chaverim aceitaram os tilboshot, a maiobia des chave- 
rim comparecem no snif nas peulot de sabado e de domingos de til- 
boshet, Dentro dem mais um mês,mais ou menos, esperanso que quase 
todos os chaverim já tenham tilboshet, 

| | As gu ntias grandes da guisbarut(tilboshot ec mensalidades) 
paga-se a S.Durvalina e contas. Esperamos guardr uma parte para as 
nachanet de T,ofim ec Solelim . 
***T tonut (Paulino)-Sai um iten -Kir toda semanda e com a vinda do 
mimesgrifo novo melher4 muito, lisperamos imprimir um Shavuon e um 
iton do Snif no final de cada mês. 
***Tarbut -(Zuvi e Riva ) 
Kabalat-Bhabat - 20 chaverim , temas diversos, chaverim: tzofim, sole- 

lim, boni me mapilim. 
Peula Chevrati- *Biscussão de temas 

*Toatro 
*Cinema 
*Musica Israeli 

Chinuch-Pinduca 
TZorfilii= tochnit-Grandes Rios através da Civilização 
Selelim-eninos da Rua Paulo 
Bonim-Inua , Ideologiã 

Mapilim- Diversos 

Kishut-(Salvador-Sarinha? Bonot Novas), Tem funcienado a Vaada, e s 
snif” não está tão descoberto como antes... 

* Tzofiut= (Beny) realizamos um Iom Sport com 40 chaverim 
og0s., Piscima e diversos. Domingo 27|8 

ate as 16 hors. osk chaverim alemçaram ne snif, | 0000 - O snif continua de Pê, mas 

desde as 10 horas 

  

“ese. 

Fingl *** Conclusões *+* 

*** Tivemos um mês cheio de 
melhor ainda. 
*** À maskirut reune-se todas 48 feiras nº Bialik. <* O ichud fêz presença no Conselho Juvenil 
Comnentârio:os chaverim estão frequentando as haseifot do C.J.I sem vontade pois as mesmas estão enchendo, resume-se mg em poli-. o e e demonstrações de superioridade per partes das דתו . \ Nessas relações com as Pioneiras estão boas, esperamos uma boa 8 delas para o mês de setembro pois renlizaremos o Chodesh Hasnif **Por motivos particulares dos chaverim das respectivas vasdot as / vandot de Teutro,Chalil ,skirim, a Bem chaverim assim foi 

a n e: : . 7, 

atividades, esperamos que Sotembro seja 

se 

Aa - 
o mês de agosto, esperamos e acre- 

      


