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Ata da asseif4 de Mackirut do dia 3-5-58Fe
r

PRESENTES - Fernando, Sonia, Mina, Newton, Benjamin e José Kreimer

O chaver Fernando deu inicio a asseifá, explicando O motivo da

convocação da mesma: situação criada pele viagem de Nena em relação ao Giná

sio e gua situação em geral, perante O Snif e o IshUVe Propôs que se escre-

vesse a Hanagá, relatando o ocopriêão, já que não via conveniencia na volta

ga chaverá Nena a esta cidade, pois segundo sua opiniao afóra o problema =

criado no Ginásio, ela não tinha seE as condiçoés Ge trabalho do S-

nif e sua subistituição seria conveniente para que O trabalho não sofresse-

O.suco de continuidade.

As chaverót Mina e Sonia, e o chaver Benjanin, concordaram ple

namente com a proposta do chaver 0% chaver Newton tambén apoiou 8

proposta, deixando ressalter todavia, que na cus opinião, em muito os defei

tos do trabelho, deviam-se 20 grupo atual d »ipencia do Snif. Entretanto
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estava de pleno acordo que se 261808886 8 Hanagé e pedigse se possivel, a -

subistituição da chaverá Nena, como chlichá em Recife.

a

O único voto discordante foi do chaver José Kreimer, que ressal

tou em primeiro lugar o erro que se cometia em discutir o assunto, sen a pre

sença da chaver4 Nena «(O chaver Fernando quiz deixar patente que O assunto es

tc

880 86 2680176886 sua permanencia naquela cidade, a Hanhagá, não teria outras

0... esas). Continuando con a palavra 0 chaver José Kréimer achava plenanente

póssivel o retorno nornal de Nena, apesa? da situaçsso que realmente existe no

O va sendo discutido no monento, porque estando a cheveré Nena en S£o Pauto 6
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Ginásio. Achava entretanto que tinha a chaverá nio só a capacidace necessíria

86 trabalho, mais tarbém achava cue O ceu trabalho em Recife, tinha sic

judicado por inúmeros fatores. Foi inclusive contra que se escrevess e

gá a respeito, pois não via, motivos suficientes, além de pessoais, para tale

Posta em votação finalmente & propósta co chaver Fernando, foi e-

1a aprovada por E ficando os chaverim ו e Zisman encarregados de redi

a a ger envisda, e o chaver Joosé Kreiner Ce redigir a presente ata,

que aprovada em asseifá de 3-5-58, especialmente convocada para tal, vai por

5nin assinadas
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Recife, 3 de Maio de 1958,

Chaverin shalom ray.

Ten esta a finalidade, de pôr a Hanagá a par de uma delicada situação,em que está envolvida a chaverá Nena,
Desde sua chegada, a dita chaver£ encontrou sérias dificuldades relativasà sug ambientação,
Tanto no Ichuv quanto no proprio snif,
* conhecida Pelos chaverin,a disposição da Nena, ma que diz respeito aostrabalhos no Gan,

Decorrente desta prédisposição, seu trabalho não correspondeu a espectativada direção do colégio,
E devido a un lamentavel incidente motivado pela inesperada viagen sua,decidiu a direção, durante sua ausencia afasta-la dos traba-lhos da escola,Em conversa com membros pertencentes a diretoria do colégio, verificamose má impressão deixada pels Nena,
Afirmaran aida que de maneire nenhuma a aceitariam novamente no trabalhosTeve este fato grande Tepercurcáo no Ishuv.
Havendo diversas pessoas nos proeuarado tecendo comentarios não elogiosos

chaveré ,

2026806 8 6508 circunstancia o fat
se cristalizado no grupo de trabalho aqui existente.
Devido talvez as caracteristicas proprias dêste grupo a Nena não conseguiu

o da abientação da chaverá Nena não ter

encontrar satisfação no mezmo.
Considerando toda esta anormal situação resolvemos enviar a H, Artzit
nossa opinião a respeito.

Achamos que seria muito mais producente, o enfio de. outra chaveré que traria
sem duvida a normalização de nossa situação frente ao Golfgio,o que é de
grande importancia para nós.

Principalmente sabendo que 0 Hachomer não mede esforços para introduzir
no Gan uma de suas chaverot.

82878206 81488, 0 2860 do Hachoner estar propenso a trabalhap com8
chanichim, se bem que tomamos providencias a éste respeitos,
Convem acrecentar que, esta nossa opiniã&o tem como unica finalidade de trazer
melhoras para os trabalhos no snif,

Sendo assim esperamos que a Hanagá saiba receber vom a devida atenção o
nosso pedido, enviando-nos urgente טס

Sem mais com o nosso chalutziano

Alei V'agshen,
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