
  

Presentes - conforme a lista de presença,

Ordem do dias

Ata anterior

Correspondencia

Kadmon - trabalho

Taksivim

Alian

Informaçoes Argentina

Estafististicas de aliah

FReuniao da ComisSan Financeira

Dinheiro de vistos franceses

lacshafa do Hashomer Hatzair

Matzot

Shacham

Briut

Próxima reunião.

₪ Foi aprovada a ata, A reuniao do dia lo tas se realizou en virtude

da Veida do Ichud Hanoar Hachalutái e mais tarde ñao foi possivel reali-

za-ia devido ao Congresso de Montevidéu.

2) Foi lida a seguinte correspondencia:

Caráa da Machleket Noar VeChaltz, de 1/2/50 aumentando o taksiv briut

50% e concordando com a opinião do Vaad sobre prótese,

Do 1, 8, 8, 86 19/3/56 designando a chaverá Judith "runvald como re -

presentante da hachshará no Vaad,

Do Kibutz 17000086 ,,-,0 autorização para permanencia de um chaver

por um períndo superior à 18 meses na hachshará afim de servir de instru.

tor agrícola, já que não possuem outro instrutor, Um pedido de prótese

nara uma chaverá que es há um ano na hachshará e que atinge a impor -13€4 6 -  



tÂncin de 0r!2,400,00,
Chover Camerini opina manter inalterado o princípia do Vnad de não são
gar prótoso, aínda ente roforgada pelo npínifo de Jerusalém,
Conttenik crf que cada um dos casos deve ror direntián em soparnán,
prineipalmente porque há chavorim que entraram om hochehará anton de
entrarem em vigor oe exames médicos.
Pni apravndar.a permanencia de chaver Vnurfeío Urich e n caso de prá»
teso deverá ser relevantndo nn préxima reunião pelo representante do
Kibutz “nmeuchad, ausente nesta reuniao c cue deveín osclarecer se a

chavefo entrou na Nnenehafn antes dos exomos médicos entrarem em vigor,
Carta da TUM, de 5/2/56, comunicando a nova Hanagá Arteit,
Carta da Yachleket Wonr VECnalutz, comunicando 0 numenta da taksiv
ehaver para 011,400,00, n partir de março.
erá enviada corta à Joruralem agradecendo o numénto e comunicarán que
necessário um reexaneo, pois 9 ceto de visa continua aumentando.

3) Tretalhn dr chaver Kadcgne n chaver Kndmon so apresentou emmo on=

vindo da Vachlekot Kanr Velhalutz 6 deseja trabalhar em conjunto com
n Vnnd Lemon dacheharot nos nesuco de nacnehará, Liz que eua intenção

É ajudar no trabalho e que deverá procurar as formos de melh ע orgoni-
ץתצ n rou trababho aquí, ácrde que não encontrou nenhuma tradí são úe

trabalho nnterinr da “achlakd no Brasil, Informa que recote as cópias
dar cartas de Jorusalén e pede que an cartas que cão enviadas pelo
VYand à Ynenlaxd 1ho sejas envivdne espina,
4) Hneh, do Unshacar Hateair - O cnaver 8hlomá informa sobre ne divere
eae proportns existentes, parecendo a maie concreta a de ¿parecida qu
oferece algumas vantagens, O dono ertaria podindo pola mesma a impartan».
cia de Cr$1,200,000,00, so não a importancia a nosen dirpor tem menor,
Fai decidido envinr um telegrama ao BoenShalom pedindo o תסחה 606

6009,000,00, 0 chaver Shlom$ verificará se 9 1nenl aínda está à venda,
5) Takrivim o Foi ntondido o pedido de taksiv chaver, em parte, bom cn-
mo integralmente o pedido de takgiv briut, Sobre taksiyv documentar 1
decidido levar 9 problema em regíme de urgencin" à Unificiada Central,
principalmente considerando a aliah em 9 de abril “ni adiada a dircus-

pão entre q takeiv aliah,
6) Virtta ás !achenaroth - Será renlizndo em trove, devendo ger mare: -
da para eceren do dia 22 de nbril, 4 visito so referirá 88 hnchsharoth
60 Tehud e do Kibutz Hamenchad, por estar o Hanhomer de mudanga,
72) Alnin - Fm fevereiro fni realizada n geguinte nlinhe

ennlotzimךוזז-7?
UR o 2 chnlutzim

neה"

E 4
Em abril deverão fnzer alien 15 enalutzim e 5 acompanhantes do IHH,
Em maio , 3 chalutzim do IHH e 20 chalutzim e 10 acompanhantes do HH,

O Betor informou que desde n dia 1 de margo terminaram enm a sua hach-
ennfá, Us grupo fer alinn e ne que não puderan seguir eetão tratainando

na tabs. 2 É
8) Informações ca argentina > Serão jadidas informações sobro o funein-
enmento das nacnrhorotn neste afo, tukrivim, ote.
9) FstatÍírticas de nlian - Dovorap ser coletad?ne oe dadas de 01100 ro-

ferontos anp meros que ee reguem a agosto de 1955,
10) 8, dn Cominrão Financeira - enreoda para Sa, Feira, dia 9/4/50,
11) Dínneiro dos victor froncores - Sorá vista na possibilidade de vagure
so A cunntin correspandente n» Ienud,
12) Matznt= Sefo dirigido us cedido ao Rabino Valt, n9 sentido de forne-
cer mntrot àe hacheharoth, -
13) Privt - Dovo-se ver dne possibilidndce das desperno dao chavor Isidãe
ra da ההפהרההע atrair ecrom pagos pelo vropria familia, ha cartas entro
trotamento de chaverim deverão vir com explicagãos mais detainndos antro
ne doenças e ,

14( ??9א10ה reunión - dia 23/4/50.  


