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AOS CHAVERIM DA HANHAGÁ ARTZIT 
Shalom תג ÀS MASKIRUIOT? HASNIFIM 

Reslizou-se no dia 14 / 9 uma reunião da maskirut ampla que contou a 
presença dos seguintes chaverims- MNuica, Mauricio, Arturo, Miriam, Pinduca, 

. 4246 ,0011 ₪ 4 
Constou a ordem do dia do seguinte s- RELATÓRIO DOS SNIFIM,DA MASKIRUT PEILA É 
MUDANÇA DE SCHLICHIM, DHODESH SATNUÍ 9jMOADON SNIF PORTO ALEGRE, MACHON , TAXA 
SO SCHENAT, 

1- RELATÓRIO DOS SNIFIM 4- 
a) Snif Rio - diminuiu um pouco a quantidade de chaverim ,principalmente da 
schichvá de bonim , sem contar que o maskir Miguel por 0%1708מ 06880288 8 

está agárecendo no snif. O Número de frequencia média baixou e como explicação «q 
se dá aos poucos chaverim que dão peilute 

O Pinduca passará o trabalho nestes dias ou para o Jimico direto ,0aso oontrário 
Isaias viajará ao Rio para receber explicações. 

6 5( + Quritiba s= A nova maskirut conseguiu um ótimo impulsoao snif ,que conta 
hoje em dia em média cada s abado com cerca de 8o chaverim. O fato de uma bas 

churá ser maskirá deu impulso as chavrot da kvutsé Tel Chai. 
O snif está organizando Kabalat Shabat diferentes ,em forma de discussão e de 
debates 

O snif envia semanalmente aos seus chaverim un convite informando das atividad 
des do snif. 

o) 5717 380 Paulo ,Snif Porto Alogro e Recifo :- Não foram prestados relatíotios 
devido a ausencia de chaverim dos dois últimos a exiguidade de tempo. Pelo con- 
teúdo das cartas os snifim Porto Alegre e Recife estão funcionando muito bem é 
com suma seria frequencia ,inclusive Recife ,que conta hoje com uma estrutura 
chinuchi ,que lhe permite etr mais de .לס הל 

 - MASKIRUT PEILA 1כג 0 466
Para evitar uma perda de tempo substancia sos chaverim que assisti-  
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Em relatório prestado pelo chaver guisbar Guíl ,ficou claro que a Tnué 
terá que manter esta quantia atualmente em caima como reserva para as suas atividades 

e gastos fixos que são orçados em 2.000,00 por semestre. Ficou resolvido que entradas 

novas estarão à disposição de ajudas para os diversos mifalim que forem considerados 
Oecessérios. 

6= TAXA DO SCHINAT 

Não foi aprovado o pedido do maskir da schichá hagshamá de que 
os chaverim do Schenat machzor guimel ,recebessem a taxa lhes devida de acordo às re- 
soikuções de uma reunião nateriro às machanot de julho. O motivo alegado que uma macha- 

né que dá deficit não podo-se-lhe retirar uma taxa pera o Schenate Ficou resolvido que 

na reunião de novembro novamente será discutido o assunto. 

= MACHON q. 

Como é quse certeza de que a chaverá Clarisse não irá ao Machon yficou 
resolvido que cabe aos chaverim da mask. peilá porcurar uma subsitituta (0) para o- 
cupar a vaga da Clarisse, ficando assegurado ao 28671 0 81261%0 de ir ao Machon p como 

quarta vaga «e Responsabilizando-se a maski. peilã por todos os trnasmites necessário. 

Oro: HATNUÁ su. 

Em relatório dado pelos snifim presentes e por cartas dos ausentes ficou 

estabelecido que o Cnodesh será o seguinte t- 

a) MESSIBOT EXTERNAS ;- Cada snif responsabilizou-se em fazer uma messibá - datas - 
Cyritiba dia 26/10 , Porto Alegre dia 4/11 , Rio dia 27/ 10 , São Paulo depen- 
dendo ou dia 27/lo ou em começo de novembro 
ATIVIDADES INTERNAS E QUE COMEMOREM XX ANOS DE BOR CHAIL 4. 

Kabalat Shabat em todos os snifim sobre Bror Chail, Exposição no Snif Rio, 
Passagem de slides sobre Bror Chail ,mx encomendou-se 3 rolos com 36 fotos cada que 

serão trazidas pelo Jymico. O Snif São Paulo realizará o tradicional Torneio Inter- 
 וגס ל

PALAVRAS DE DESPEDIDA AO PINDUCA q.9-  

O chaver Pinduca foi especialmente convidado para esta reunião aond e ele 
' e  
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Entre as principais cartas recebidas conta-se com algumas do Ichud Habonim dando um 

informe em momo será o próximo Schenate Os snifim que manaderam com maiores regulari 

dades seus relatórios são Porto Alegre e Curitibas 

PUBLICAÇÕE S sã)aprovou-se a feitura de uma porpagands em forma de folhetb explicativo » 

sobre o que é o movimento, terá cerca de 6 folhas e algumas fotografiase 

2) A feitura de uma publicação pequena para madrichim o que é o movimento 

para darem aos seus chanichim durante o chodesh hatnué, 

3) Publicação de uma Igueret especial para Chodesh .מוג 

4) Publicação de um tochnit par» bonim jóvens sobre"JUVENTUDE",gerá em for- 

na 86 tochnit hadrachá . Aproveitar-se-á neste tochnit uma serie de tra- 

duções feitas pelo Artuto. 

  
VIAGENS ;- Aprovou=-se as seguintes viagens = Philip ao Rio nos dias 20-21/9 

Isaias ao Rio nos dias 3/4 / 10. * 

= a Porto Alegre nos dias 5/9/10 

" a Curitiba , logo depoéis de P.h. 

EMPREGADO NA HACHSHARÁ, aprovou-se que um parente do casciro também trabalhe ,com 

ordenado dado pela “anhagá sque não pode ultrapssar no$ 40.00. 

e MUDANÇAS DE SCHLICHIM ;- 

Foi dado um relatório sobre todos os contactos tidos e diversas 

infotmações contenditórias que temos 26060160 100וג+, estabelecido o seguinte %!- 

a) Isaias continua atê março em São Paulo « Pinduca encerra a sua schlichut nos primei 

ros dia de outubro. 

b) Jimico chegará em meados de outubro como substituto do Isaias 68 Arão cbtegará em 

meados “e outubro para que haja uma passagem de trabalho e que tenhemos oportuni- 

8286 66 contar com dois schlichim em São Paulo. 

e) Tocou-se no ponto de Porto Alegre ,a unica informação é de que no Ichud está se fa- 

zendo esforços em achar um candádato. 

4 MOADON SNIF PORTO ALEGRE 4. 

Foi dado um relatório ,informando os chaverim da existencia de uma conis- 

são que encarregou=se da construção e da necessidade da Hanahgê apoiar o empreendimento   ando por todos os meios a construção. Ficou estabelecido que a Hanahgê dará  


