
ICHUD HANOAR HACHALUTZI - SNIF MECIFE.

ATA DA REUNIÃO DA MAZKIRUT REALIZADA EM 5 - 9 -4.

Presentes: Tuba, jayme, Benjamim, Fernando, Jeel, Sara e Mina.

Ordem ae dia:

1 - Luach
2 - Iten
3 - Lesnaná Tevá
4 - Ivrit
5 - Primeiros socorros
6 - Relatério da meatzá
7 - Messibá de Resh Hashaná
8 - Horário aas atividades ao snif a :

- Luach -rormaran-se 5 comissões que deverão sair até quarta feira
e que sao assim constituidas?

1- Mina e Joel
2- Mina e Benjamin

2 5- Fernando e Sara a 2 2
Os luchot que não forem vendidos até Rosh Hashaná, serao postos a
venda no shill, ficando Benjamim encarregado do de Beco do Camarão
e Mina do da rua da Glórias

- Iton - Nao estando ainda organizadas as listas dos assinantes, fi-
cou resolvido que o 3% número do jornal sería distrubuído
no shill, e que Benjamim s= enarregaría de arranjar a lis-
ta até a saída do próximo número.

B - Anúncios - Jayme ficou encarregado de arranjar os anúncios de
Rosh Hashaná com o Centro Israelita, a Federação e
o Colégio Idish.

- Leshaná Tová - Mina ficou encarregada de enviar leshaná tová para
os diversos snifim, Hanagá, hachshará, e Kibutz
Broch Hail.

- Ivrit - Estabeieceu-se que naveria auias de fvrit no snií, deven-
do toua a maakirut tomar parte nas mesmas. Fernando ficou
encarregado das inscrições.

A- Primeirossocorros - Viu-se a necessidade de se fazer 8ste curso,
ficando Fernando encarregado de falar com
Meraldo afim do mesmo vir dar o curso. Os
chaverim que deverão tomar parte são:
Fernando, José Heimer e Mina.

- Relatório daMoatzá - foi feito pela chaverá Sara um amplo rela-
6 tório de como correu a moatzá e da síútua-

ao dos diversos snirim,
/ - Messibá de Rosh Hashaná - foi marcada uma messibá interna em co-
AO ER memoracáo de rosh hashaná.

- Horário das atividades do sntf - ficou estabelecilo e funciona-
5 % .. mento de snif da seguinte ma-

neira:
segunda feira - ivrit, ensaios

em geral, e
mazkirut nas
1% e 3% de ca-
da mes,

3º feira -Maapilám

4º feira - ד benim e shi-

5º feira - livre
6º feira - Oneg shabat
sábado - reuniões de tzofim, so-

lelim e bonim e a noite
tiul geral,

 

Sem mais, terminamos a reunião,
di NS
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ICHUD HANOAR HACHALUTZI - SNIF RECIFE.

ATA DA REUNIÃO DA MAZKIRUT REALIZADA EM 18 - 9 - 1956,

Presentes: Jayme, Fernando, Sara, Herman, Marcos e Mina,
Ordem de dia:

y

Se

8
\ ו

1- Sgan mazkirut
2- Itenut
5- Leshaná Tová
4- Chaver Havaad
5- Chinueh
6- Guisbarut
7- Kranot

Sgan Mazkirut - foi lida e aprevada a ata da reunião anteriore depois foi feito pela sganit mazkir um rela-tório do que foi feito pela machlaká e do quepretende fazer,

Itonut - A)Lista de assinantes - o chaver Benjamim ficou encar-regado de organizar a lista de assinantes para po-der se distribuir o jornal,B)Anúncios - foram feitos 02.000,00 de anúncios, .C)Ampliacáo de assinantes - 1 adiada a ampliação deassinantes,
D)Rton - deve-se incentivar o funcionamento do itenkir e do iton de noticiário.

Leshaná Tevá - fóram enviados conforme resolvide na última reu-niao.

Chaver Havaad - A)Tiul de sucet - foi visto que o local de ti-ul seria na fazenda de Edgar 62658 Leite,ficando Mina encarregada de falar com Dr,Abram Tandeitnik afim de o mesmo conseguiro local. Mina ficou também encarregada dearrahjar a farmácia, Fernando ficou encar-regado de arranjar madeira para a censtru-ção da sucá, e Jayme da condução.B)Óneg_shabat - o oneg shabat do dia 21-9 se-rá sobre sucot e deverá haver quadro de dan-ças, beizin e canções. O do dia 28-9 será pre-parado pelos bonim,

5- Chinuch - A)Ficou resolvido que no chodesh hathúá as ativida-

6- Guisbarut - A)Viu-se a necessidade
,

des seriam intensificades, havendo probabilidadede uma messibá externa, O vaad hamadrichim ficeuencarregado de apresentarum programa à mazkirut,B)Foi aprovado a distribuição dos madrichim apresen-tada pelo vaad hamadrichim, ou seja: Sara, madri-chá de Tzofim e Solelim, Herman e Mina madrichimde Bonim, e Herman madrich de Maapilim,C)Ivrit - ficou estabelecido que as aulas de ivritseriam iniciadas com qualquer que fosse; o número de chaverim presentes.D)Dinheiro para compra de jogos - foi resovido quea guisbarut deverá dispensar uma cota para a com-pra de jogos para o snif.

de se intensificar a cobran-ça interna,
B)Separação caixas A e B- foi resolvido que as cai-xas A e B deverao se separar definitivamente,C)Dinheiro para kishut - a guisbarut deverá tambémdispender uma certa cota para a compra de mate-ri para kishut.

» 4 7- Kranot - foi resolvido que se dep-==2-—.... =. ——
  



mero 00881761 86 luchot até sábado. Depois, segundo carta
bida da Hanagá, os mesmos serao distribuidos.

Sem mais, terminamos a reunião.
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ATA DA REUNIXO DA MAZKIAUT REALIZADA Em 29-9-1950%

Presentes:Fernando, Jayme, Joel, Herman, Sara & Mina.

Ordem do dia:

א
א

1- Leitura da-ata anterior

2- Chaver Havaad

3- Itonut

4- Sean Mazkirut

5- Guisbarut

6-. Chinuch

Leitura da ata anterior - foi liua e aprovada a ata ua última

reunião da mazkiruts»

Chaver Havaad - A)Jayme e Fernando ficaram encarregados

rem com Schor ou qualquer outro judeu

sua um armazem de madeiras, afim de conseg

uma mesa de ping-pong para o snif.

de fala-

que pos-

uir

B)oifriá - foi resolvido que o chaver Arão Kislansky

serfa o encarregado da sifriá do snif.

C)Pick-up - foi doado ao snif um pick-up, ficando

Jayme encarregado de trazê-lo e lina de mandar

consertá-lo,

não estando a guísbarut em- condições de fazer

tal gasto, ficou resolvido que Cada chaver deve-

ria contribuir com 20,00 eem afim de cobrir pelo

menos uma parte do que se dispendeu.

Itonut - não foi possível organizar a lista de assinantes conforme

resolvido na última reunião, pelos seguintes motivos: a)doenca do

chaver itonut - b)perderam-se as listes, Ficou então resolvido que

como fôram poucos os que fizeram assinaturas e tendo saído para tan-

to um pequeno número de chaverim, que hevería uma reunião dos mes-

mos afim de se organizar uma outra lista, kesolveu-se também que du-

rante os dias de 22 2.3% feira sería feita uma intensa campanha de

ampliação dos assinantes, ficando Herman como centralizador da mesmas

 



.

4- Sgan mazkirut - foi feito um relatório das cartas recebidas.

5- Guisbarut - A)Cobranga interna - resolveu-se que a cobranca
interna comegaría a partir do més de outubro,
e que até o dia 15 de cada mes deveria estar
em ordem a mensalidade,

B)Amigos do Ichud - já fórem aumentadas as mensali-
dades de alguns dos amigos, devendo Jayme provi-
denciar o aumento de outros.

6- Chihuch - A)Ivrit - já fôram iniciadas as aulas de ivrit, embo-
ra com a participação de pequeno número de chaverim,

e B)Foi apeesentado e aprovado o plano proposto pelo Vaad
Hemadrichim para o Chodesh Hatnúá.

Sem nenhum assunto mais a tratar, foi encerrada a reunião,
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