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ATA DA REUNIÃO DO VAAD LEMAN HACHSHARO? 74 %

SPoulo,8 do abril do 1959
O SrvIzanc Kopenhagen abre a sessão às 17,30 cem a presença dogseguintos chavorim: Sr.Vitério Corinald1,Sr.Israol0da0eS.Us do Brasil),Sra.Roga Zaguor (Picnettas), SraGonty e

Hatznir é ohavorim ds Xibut» Hárnou 8 o chaver David Bujis (Represantentoda machleket Noar VHochaluts). y Oיי Sr. Kopenhagen aborda a respeite do valor atual de nossas rot)ו: no Brasil, sou significadopproblemas e censidorações gerais. Relateu Samebên ulbre o pedido do empróstimo para a Magbit, sendo que a resposta desta folnogativas poracheyem que 8 abrir um precedente para eutras organizaçõõosoO Srs Camerini, acha que mo devoria dirigir oficialmente à RagbtiPer carta pedindo para se convogar e exocutivo e $ otimizta do quendo racuwBarao o empréstimo podids e goxaniiio Pelas organizações femininas.ProsPos também que euta carta sajo assinada pelas organizações femininas, '“Esta ferna de sa 0121842 8 Magbit é apelado plenamente pelo Sr, Dinose Brujis, e pelos prusontos a remmião,
Foi levant,do apés Este ponto,a quost”o de taksivin da Unific,da Constral do Brasil para chalutsím em 2118,0 chaver Jaime: = a respeito, U Uditclui do que o taksiv até agora enviado, eu seja, Gál, takiv de "bolço”90 (81.000,00 para, documentações é axenos médicos gerais é ânsuficicnte0Apês, o chave Brujis demengira de que os gasios normais para cada chayor 016.vab-so a quantia do aproximadamento Cr$4500900, prepondo de que o taksíy sajocorrespondente sos gastos roaimo
Os Srs, Camerini e Kepenhagen sublinham dste ponto do vista 6 a ns00gesidade do uma vez por tôdas regularizarem esta quantia,O Sr. Dines ,em respostas afirma de que concordava com o espírita dopodido, 's propdem do que o talesiy Kiss( Bolgo) soje elevado de 81.600,00 púra(183.000,00 sendo que o dinheipara passaportes e dcumentações gerais sejempages do acórdo cm a apresentaçao dos recibes cerrespendontes, Esta propostafoi aceita por tados os presentesy sendo que foi acrescentado o adendo da que₪ quantia a ser paga apón a apresentaçao de recibes soje raga é meis rápido Posesível,

Torminandoge Basto penteyusou da palavra o cha ver Ari, representanteda hachshará do HoHatzair que fala atbro 98 problomas existentes em sua Iso2600 respectivo chavor levanta os problemas dos geradores en omesrto sem dinhodero para rovirâ-los; das moradias em mai estado e e Pequeno nifmere.delagjls pro0164 de lul no aspecto financeiro; da falta de aapital sufáciente para invorsãoem emprendimentos meshkiim quo poderão contribuir om mito o valor da haohshay?no aspecto profissienalizantos o
Houveram várias contestações, sendo que foi aprovado uma proposta dapréximamento havoria uma visita para as hachsharot,'sendo quue no lugar do os +tudaria os problemas existentes nas duas hacheharot
O chaver Brujis, após êste ponto, propos de que os gastos efotusdospelo Vasd leman Hochsharoty sojem pagos pela Unificada Contrals0 Sr. Dinórespendondo disse que sempre foi ascim, portanto a proposta nao era propõeתו de que e Yelellachsharet faça um orçamento uma voz per amo 6 que pujaapresentado para a Unificada Central. % a
Continuando o chaver Brujis propos de que oficialmenta e Vasd LoMiShesharot seje o respons”vel para a aprevaçao de aliá de Shlutsim de rovinentogsem hachsharet, ficando ao critério desta asoitar ou n 0A proposta fos סע₪ 50808 0₪ 4% e
Sem mais pontos na ordem do dia, foi encerrada a rouniao, sen narcisosem data a próxima. 


