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A Lishka Merka

chaverims

de maskirut
, ₪

Passamos a relatar-vos uma copia da reuniao
YT, וז .הוגנת( , 1 a

as nossas atividades durante o mes de .os pontos concernentes

e cincoenta e

uma reuniño or a qual contou

chaverim: Ar Sweta, Nuch, Wainor, Zimerman,
sheliach lds1 Zitman, Fany.

Com a volta do chaver maskir, óste
uinte ordem:

12) Brove resumo do que o Kinus Chinuchi, atingindo os
mo . - , * + .

(71880 tecnica organizacional
Mudança no que se refere ass

/
\

shchavots
e eza-1880 no Kibutz Mefalsim; roferante a isso não temos informes objetivos e

arizacáo dos chaverim e não simples profissionalização
apassamos a considerar as atividades de Julho, referentes a cada machla-

Chalutziut: Falou a chavera encarregada, referindo-se :
a) Profissionalização de Bomim: constatou=se que foi negativa, nas oficinas exter-

nas. Entretanto, dentro do snif, comseguiu-=se agrupar um certo número de chaverim e desenvoi-

ver algo, referente a marcenaria.

b) Carim: uma vez que algumas chaverot, por divorsos motivos, não puderam comparecer

no devido horrio, foram nulas as reuniões. Nem por isso deixaram de se comunicar e o shituf

funcionou.

-Itonut: Abordou o chavar encarregado!
Comercialização- foram efetuados os trabalhos com 2 produção da 5.000,00,
laad a Itonut- funcionou esporadicamente. Cumpre, agora, moldar melhor os cha-

verim. Itonim- nésse sentido constatou-se que a parte chinuchica año está funcionando.

Procurará chaver encarregado, suprir tal faltas

Mimeografo- Comprometeram-so os chavorim encerrsgados de cobrir as mensalidades
de seu p

Tzofiuts Tratou do seguintes

Tzofiut- funcionou devidamente.

im- foram cumpridos os programas planificados e de um moda geral, constatou-

se bom resultado.

Chinuch : constatou-se ques
Chug de Tzofims

Setor artístico- conseguiu atualizar os programass

b) Messibã - foi mhanificada com um môs de antecedência e por diversos motivos náo
alcançou bom resulta do. Verificou-se um truncamento no programa

c) Sominário - esteve om suspenso por um fato circunstância Terminara com uma par-
todolórica.

Chug de Bonim:

Sichot - foram em parte desenvolvidas.

b) Profissiona11128080 - Nôsse sentido constata o chaver chinuch qua os bonim forem
bóm orientados, apenas náo apareceram em suficiente número.

c) Haflagã - teve bom desenvolvimento.
d) Vessibá - alcangou com as finalidados,
e) Em relacáo ao desenvolvimento das kyutzot, em goral, verifica-se que: em quanto

duas novas kvuizot tondemm a se impregnar do espírito de Bror e de kvut za mesmo, as duas mais

antigas apresentam características inversas, constadando-=se uma má orientação.

arim :A K.B. K. só desonvolvou quatro sichote As ranlizações foram bastante asparsas.
Apenas o Iton foi atualizados.

Avodas Não se reuniram os chavorim. Serão tomadas as dovidas medidas para se reiniciar o seu

funcionamento como Kvutzá mesmos
SeminárioSexálógico- niio pode ser realizado por uma sério da motivos.
Comissõesda-sstudos = já-estão sendo reorganizadas e iniciarão o funcionamanto ne semana en-
trante» Kranot+

a) Palosytinografia: nósse sentido nada foi feito.

b) Jantar pro ip81 sora ronlizado no C.S. 1, notada 16
Guisbarut 



 

e interna- qua:

Dror- a cobrança í efotive +

leancou uma renda de 3.200,00, traguso 20

500, 0€ : 00,00 serãoontregues jun-
Varejo Escoras.

ass-chavor.=- foram anviados 500,

] 3111 וג.
00878 Hayaad 14

8) Departamonto Artsticos 1º) Tontro do larionstos- ostá em andamonto» Funcionou

Hachara é

22) Teatro- nio há nada de concreto a respeitos»

Messibot- das quatro programadas, so duas sairt

anizacio, referente a parte chinuch 162.

sendo organizado.

À s atividades do snif, passamos a considerar

problemas que momentánesmente se nos apresentavam:, תששב
conhocimento do que o chavar Jolson se susentara para o Paulo,

cargo de Vaskir.

temos

A

Fixar os chaverim dentro d us cargos para formar a definitiva dirigencites.
מ

£ x n

orientar os chaverim, lembrou chavor maskir de que ja haviamos anteriormen-

cirut, náo efetuar novas elaiçõesa antos das mach
Após um astudo meticuloso 6 0178888 discucdes, resolvemos

o problema: 4 care para : 3 : , Nush e para ChaverHaya: 6 ago,

aota Era a
: srלם sheliach,

los mos Se

nor ancerrad

 


