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rio de nossas atividades desde o ínicio do ano. O nosso último relatório — 

entregue as chaverot, constava sôbre o Jamboree ou 1º Habocamp Nacional, - 

cujos sucessos sabido por todos. 

Este nosso relatório constará de 3 itens a aber 

1) - Realizações até agosto fo futuras atividades; 

II)- Situação financeira e ajuda das Pioneirass 

III)-Problemas vários no relacionamento movimento Juvenil-Pioneirase 

Item 1) — Com a chegada dos novos bogrim do Snhnat-laschará - 

para todos os Unitins Ouça: renodeladas as dirigências 

iniciou-se o trabalho. A base do trabalho 4000443006 4 maioria dos enfia, 
ia preparação de novos madrichin"fa faixa do 16 anos; para capaci tá-1oScul- 
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schlichuot internas, principelmento300119ה808 +גמל6מ עגע188  

para Recife o Salvador, onde se sentia necessidade de orientadores vindos 

dos merkag. 

Nais particularmente em S.Paulo, a shiohvá bogueret, que criou 

para eí o grupo Universitário Habonin, consegue ser bastante atuanto eme > 

ishuv, ondo inclusive se consegu'u o carro do diretor de juventudo da Orça= 

nisação Síonista Unificade para o chaver Serção Nor. 

Em suma, a maioria das atividades do nosso movimento foram 

de carater chinuchi, dirigidas interfnanento. 

Queremos ainda ressaltar um dos nossos grandes problemas 
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que foi, e está sendo a lacuna do sheliach merkazi em S.Paulo. 

Abaixo elaboramos um quadro exato das nossas machanot reslizas 

  

das em julho 

LOCAL ADE 

Recife “9 14 64 

Salvador 9 - 3 25 

Rio 9 - 14 97 

SePaulo De = יי ₪ 
SePaulo 8%... ₪ 
Curitiba 9 - 2 36 

Porto Alegre 9 «14 65 

Esse É o quadro referente as machanot locais para shibhavot menores 

IDADE Fº DE PARTICIPANTES 
14 5 59 ,"7 
15 -6 6 77% 
17 -18 Ss ) 

| Resse É o quadro referente as machanot centrais realizada em S.Paulo, = 
sendo o último referente a preparação dos chaverim da Kuvtsé Shanst-llnsho- 
rá 1975 

Após todas essas atividades ainda reslisamos 1 no início do agosto ₪ 
Peguishá de Begrim com 30 participantes .« 

  

RELAÇÃO DE NOSSOS BOCRIM EM CADA SWIP 

A) Recifo “| 

Jonio Foiguel - 3º ano de Engenharia 

David Coifman - sr" Química 

Leila Linspeotor - ןו " Psicologia 

Jorge Zaverucha .- ע * Econonia 

B) Bahia 
Henrique Steimberg 

Judith Shreiber 

Danilo Tabacov 

Jaime Kosman 

0) Rio — .5 

4º ano Enhonharia 

2º " Computação 
1º " TEnhenharia 

Vestibulando  



Natan Kaufman 

Bernardo Sztutzer 

Alberto Vaintraub 

Dib Cohen 

Guita Satutser 

D) São Paulo >| 

Rubens Hau 

302080 Hotinsky 

Helena Gagner 

Ralph Ades 

Noemi Taransantohi 

Isabela Grimberg 

Julio Warchavslci 

Rubens Volich 

Bernardo Bomchakier 

Samy Satokfiss 

Levy Kann 

Sergio Nor 

Ronald Setton 

Moises Scholnik 

Denise Shafiroviteh 

- 2º ano Economia 

- 1º ano Engenharia 

- 2º ano Engenharia 

- 2º ano Engenharia 

- Vestibulanda 

- Vestibulando 

Ainda na relação de S.Paulo, acrescentamos os seguintes Bogrim quo partici- 

parem das atividades mas não tiveram tafkit durante esse semestros 

Rene Prosh 

Btel Kublikowsky 

Henry Steinglesser 

Amaldo Mandel 

011 31002 

Gilson KEusninsky 

E) Curitiba t 

Herton Coifman 

09118 Snitzer 

Ruth Hirch 

Eugenia Klin 

F) Porto Alegre 0 

Gilberto Fausman 

Rubens Jablonka 

Vicky Sanz 

- 5º ano Arquitotura 

- 3º ano Pedagogia 

- 3º ano Sociologia 

- 3º ano Matematica 

- 2º ano Engenhria 

- 2º ano Economia 

- 3º ano Modicina 

- 1º ano Psicologia 

- Vestibulanda 

- Idem 

- 3º ano Písica 

- 3º ano Engenharia 

- 1º ano Letras  



Breno Soibolman - 1º ano Engenharia 
Sergio Meimes - 3º ano Geografia 
Thais Guershman - Vestibulanda 

Na relação das nossas futuras atividades citamoss 

a) Organização de mais um garin-aliá para Bror Chail para principios 
ão 1975, já contando com a participação dos seguintes chaverins 

AR 0 
Gilberto Hausman - Porto Alegro 

Mauricio Nilgram - Curitiba 

Henrique Steimberg - Bahia 

Judith Schreiber - Bahia 

b) A reslização durante esse semestre da VII Veidá Artait do Ichui Nebonim 
no Brasil. Sendo a Veidá o órgão máximo de discussões 65 000190000 000- 
tro da nossa Tnuá, estamos mobilizando todos os snífim e chaverin mis - 
velhos nas discussões e preparações de teses. 

0) A realização do II Jamboree ou Habocemp do Iohuá Habonin, nas férias 
de verão; em que procurarenos mobilizar o ichuv para a 2000080 -02040/ע 
cipação nesta atividade com 300 chanichim, 

à) A organização de bogrim para a ida so término do Jamboree סה 109001 = 
para o seminário do 2 mesgos . 

e) A organização dos cheverim candidatos ao shnat-Hacharé 1975, 8 ו 
" 40%" 

£) Um relação ₪06 0/0800מ1מ% 100088148660 40 עסקמעספ מספ 14 existentos cos . 
mo em Porto Alegre; busca de soluções para & compra de moadonim en Curitiba 
o Recife; transferência dos enif Rio pare & gona Sul, 

E) A elaboração e organização de uma seftiá no מממ Artait, om Seluulo, 
do fabuloso acervo de livros e tochniot existente na tnuás dentro 600 - 
moldos do uma biblioteca moderna e funcional, 

h) 4 צ'    

  

A situação financeira da Tnuá- hoje em dia, É dos piores possfvolse 

./.  



  

Abaixo uma situação por enifim, e ao final uma relação da guisbarut irtai e 

1) Porto Alogro - ausência de Vasd Hanoar, enif próprio, mas con véxios סססלבפ 
mas entro os quais um organento 66 084 12,000,00 para instalação do mu forros 
Atualnonto as Pioneiras estão funcionando no Ichud de Porto Alopro, Sá tuação 
da quishbarut s regulare 

2) Quritibo - Ausência de Vand Henoar ; snif alugado- CR$ 2.000,00 mensais 
fora outras despesas. O enif vivo da campanha E Amigos do Ichud", Situação da 
guisbarut: regular. 

3) São Penlo= Único snif a possuir Vaad Hancar, com o snif tem todas 0ב dospo- 
sao do imóvel paga. Ótima ativisação dos chaverim do Vand Hanoer o ds Cogs = 
Noshe Sharett no Nífal * Vinho de Pessach", Situação da guisbarutesdbose 

4) Bão — Não possui Vaad Hanoar, embora o Rio seja o 2º ishuv do Drosil ajuda 
88 10118 8 das piores possíveis. 5006 propria muito precária, o jf טס ctivisan 
do vera o troca gor 2 Um central na zona Sul e outro nono no coma = 

Horto. Situação da guisbarut péssima. 

5( 20248 - Não possui Vaad Hanoar, é sendo um snif pequeno conseruo gobsoviver 
sem muitos problemas, embora a ajuda da keilá também seja das vioros possíveis. | 
Situação da cuisbarut s rogulare 

/ frame 7% à de Jus Po exesf 6 

6( Recife - llão possui Vead Hanoar, vive סמ snif alugado 0R$ 1.500,00 mensais, 
fóre outras despesas, pagas com a campanha " Amigos do Ichud", Us dos nossos 
melhores s&ifim, mas que infelizmente não conta com apoio ds colotividads « 4 
situação da guisbaruts 4 

7) Situação da cuisbarut Artais Entradas é Saidas, referentes so 1º sonostro - 

  

do 1974. / / 2 PS é ) Jo 0 7 5 0 = 

Taksif Gentinental Ichuá Eabonim — CR$ 4.200,00 
00:04. Nodrichei > Kachon - CR$14 000,00 
Takai? Truá - 0889 0 

Total do Entradas - CR$27 «900,00 

Saídas + 

Shá tufim - CR$ 11.500,00 
Viagens o shlichubot - CR$ 0 
Telefone - 0885" 0 
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Despesa de publicações e tochniot - CR$ 1.100,00 

  

Correspondência e Material Técnico - CR$ 900,00 
Ajuãs e enifim | - CR$ 1.900,00 
Deficit de machanot centrais - CR$ 2,150,00 

Total do Saídas - CR$ 27.450,00 

Queremos ressaltar que nesse semestre a guisbarut Artgi não saiu doficitã= 
rio, mas isso tem suas explicações: o shituf para chaverim סמ ₪204 00 - 
CR$ 1.800,00, para todo o Brasil É insignificonte, a ajuda ₪ muisio 5 
simplismente ridícula e as realizações do movimento de סעממ קסשמ? não 
são levadas em sua totalidade por falta de verbas. 

«SEEM III . 

Uma das preocupações que estóá nos ocorrendo é o afastamento dos Pigs 
neiras da vida do nosso movimento. 

K muitas pioneiras está parecendo que o movimento juvenil só lhos di- 

rige a palavra na busca de verbass o esto não é o relacionamento corroto = 
Pioncirag-» Novimento Juvenil. 

O movimento é as Pioneiras foram e devem continuar sendo insirumens 

tos do ação paralela e mútua dentro do ishuv. Tstamos sentindo quo muitas 
das chaverot não estã tendo a preocupação com o quo acontece dentro do movi- 

mento, O rumo que toma e suas dificuldades. 

O movimento é totalmente independente om suas decisões o seu coxater , 
mas iono não inveão que ao Pionciras cheguem 5 nós é que nos quostionon 8 

sugtram netas. Da mesma 00000סעמה ת68 ?המל6מ ןע6סונימנישמפמ גת 2010010מב? - 
mais ostreito com as chaverote 

  A LD O idaו 0

e propagé-lo dentro do isluve 
CIPALMENTE 

  

À pRIN 

Gostaríamos ainda que nos ishulimmenores o apoio fosso mois positivo, 
inclusivo o financeiro; o que poderia permitir que bogrim 89 006302000 8 

ao trabalho chinuchi,  



Proponos também, as “"ioneiras alcumas metas em relação ao Movimnen-s 

to âuranta este cum, a sabers 

a) Divulgação de Tnuá e seu carater na coletividade 4. 

b) Aunonto da ajuda aos mifim menores; 

ec) Apoio ns busca de uma solução para mosdonim em Recifo,Curitiba 4 

à) Ajuda financeira ao Sorinario de Bogrin; Shmat=liachará 3 e um considerável 

aumento ao taksif anual cedido pelas Pioneirsa, já provendo a renlisnção do 

2º Jamboroos 

De nossa parto nos propomos a atuar mais efetivamente perente as Vionciras, 

e o apoio do Movimento em todas as Wiiatividades, princivalnento nus do 

“carater chinuehi . 

Dospedímo=nos com o nosso cordial 

  

shalom 

“P/Maskirut = Dove 

 


