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Ata da asso1fá de Maskimt do 6188
PRESENTES
aten maes

 

 Nena, Newton, Jodê Kreimer, Fernando, Ben jamine

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - À chaverá Nena $ a encarregada
desta Machalaká, devêndo provi-

denciar a arrumação da Maskirut e Deverê ainda escrever a Ha-

nhagá solicitando papéis com timbre do Movimento e trazendo
a Caixa Postal do Bnif.

 

CHINUBE - Nena escreverá um relatorio amplo a respeito da

situação de Ghinuch do Bnife. O Vaad Hamadrichim

voltará a funcionar normalmente, sendo seus participantes

ê Nena, Newton é José Kreimers Entre os diversos assuntos se
deverá fixar o funcionamento normal dos chugim, inclusive o
de madrichim, escolhendo o responsavel pelo funcionamento do
mesmos Será revista toda situação de Chihuch do Snif e na

próxima asseifa de Maskirut, deverão trazer propostas concre

tas para o tornit hachodesh» Fo1 visto também nossa partici
pação na festa promovida anualmente pelo Ginásio de Bikurime»
Feito o programa foram divididos 08 trabalhos. Fernando e
Roberto deverão se encarregar da maduette de Erez, as dan-
gas ficaram com Nena e Mimicia, as faixas terão seu traba-
lho de confecção orientado por Nena e Fernando, o desfile
a orientação de Josê Kreimer. Foram divididos os trabalhos
de preparação da Messibá com o Hashomer, ficando para nôs o
trabalho de preparação do local, Gne será feito com a res-
ponsabilidade do” Newtons

GUISBARUT — Foi lido o relatório da situação financeira 8-

RA 777 tual da Guisbarut due acusa um déficit de 217,00
Deverão ser cobrados esta semana dividas ao Snif que montam

%- em 8.370,00. Ficou decidido due deverá ger organtzada a

Comissão Financeira que ficou constituida por Newton,Fer
nando e Benjamin que deverão trazer na prôximaasseifã pre
posta concretas no sentido de ampliar os amigos do Ichud,”

como se providenciará 2 cobrança do donativo feito ao S-

nif pelo Bene Berith que será destinado a servir como um
fundo de reservas Newton escreverá a Hanhagã a respeito

do Mass-Chaver due deverá ser descontado da divida da Gutes
barut Artz1t com o Snife Sóbre o Kerén Leavitzur Nena 68-'
creverá a Hanhagá lembrando o nosso pedido da compra de
barracas, feita ainda nó periodo passado, O Vaga. Hamadri-
chim estudará um forma de incrementar trabalhos manuais
nas kvutíot due seráo posteriormente vendidos, reverten-

do o dinheiro arrecadado para Guisbarut do, Snif.
Jchud Nanoar achalutgi “cont.
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Continuação

GUISBARUT - Decidiu-se ainda, cancelar a cobrança de Amigos
do Tema por intermedio do cobrador, que: ser

feita agora pelos chaverim do Shituf, Que receberão a cóta
de 500,00. anteriomente destinada ao cobradore

CHAVER-HAVAAD -' O chaver encarregado desta machlaká, Benja-
ו min deverá de agora em diante assietir as

asseifôt do Vaãa Hamadrichim, quando forem discutidos proble
mas de Chaver-Havands Fica ainda Benjamin encarregado da con
Servação do meshek pertecente ao Snif, devendo arrumá-lo e
dar um balanço do que possuimos, para serem cobertas as fa-
lhas.

IRAÑOT - Escola - Nena e José Krelmer Irão a asgeifá da aire-
toria da Escola amanhã explicando a situação criada

com & viagem Ge Nena e seu trabalho no Gana

EKL - O chaver José Kreimer deverá na asseifá de hoje
“do KEL receber as lietes dos "piskes" a serem
abertos pelos nossos chaverim, fazendo a distribuiltao
com as kvutzót na reunião do Vaad HamadrichimsEm segui
da comparecerã a todas asseifôt de kwutzá a gerem rea
lizadas esta semana, falando aos chanichim a respeito
de um bom trabalhos

Pioneiras - Estamos nepmalizados em nogsas relaçoés- com
“as Pioneiras. Nena comparecé as asseitôt de

las e falou da próxima campanha que as mesmas vão fazer
Que terá a ajuda do Movimento.

Unificada - O chaver José Kreimer deverá centralizar
To7 todo trabalho de eleiçoes, caso elas se rea
l1zem» Por indicação do Snif val o mesmo chaver ocupar|
o cargo-de secretário da Unificadas

LivrodeBen Gurion = Jê existem 1.175,00 em caixa da
venda nas livrarias do livro de

Ben Gurbtons Benjamin resolverá com Newton a Situação dos
livros na Bahia e a importancia dos Já vendido acrescida
do dinheiro das livrarias do Recife, será imediatamente
remetida a תוהש

Jchud Hanoar Hachalutej  
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JORNALDROR - José Kreimer avisa que não poude cobrar ain
da os anúncios do fiúmero de Yom Atzmaut. por

Que a Hanhagé não enviou ainda os respectívos recibos e
escreverá a respeito para São Paulo. Falou ainda que está
encontrando grandes dificuldades para conseguir novos anún

cios porque O Ishuv relhpe a Qualidade do nosso número em”

relação ao Al Hamishmar. Acha entretanto que 8 00%8 860

poderá ser cobertas Juhtamente com o Newton, Kreimer farê a

arrecadação dos novos anúncios.

MISHLACHAT - O chaver JK centraliza os trabalhos e 18 tem
data reservada no Teatro StasTIsabel e conge-

guiu gratuitamente 1/2 hora numa estação local para A apre
sentação de um progrema especial. A Nena deverá se reunir”

ea Timbinha e vêr um plano geral de trabalhos à respeito da

vi shlachat. O chaver Kreimer sinda vem mantendo diretamente

com a Hachshará contacto a respeito da Mishlachat.

 po

Jchud HFranoare 



 

- ERESENTES - José Kreimer, Nena, Newton, Fernando

Ata da seseifa de Maskirut realizada
no àja 2: de Junho de 1958,

   Re E

GUISBARUT - Foi comunicada a não reslização da asseifa da Comigsão Financei-
ra que deveria rever os problemas financeiros do Snif e programa
a Cempanha de novos Amigos do Ichud. Esta semana deverfo 86 תש
nir definitivamente e na proxima asseifa de Mackirut, trarão prog
Postas concretas. E Sel

CHINUCH — Chugim - Não houve asseifa esta semana da Chug de Bonim. O de TZ
fim esta funcionando normalmente. A Ginkana realizada of

tem teve grande sucesso, Poí proposto e aceito pela Maskirut 8 1
clusão do chaver Arão Mandelneste Chug, devendo ser Madrieh da1
vutza de pre-tzofim, ja formada, Simcha. Quanto as kvutzot de Som
lelim'se constata o bom andamento das peulot e cumprimento do tor
nite Foi visto o problema da Kvutza Erez, que contando atualmen
com 17 chanichim, tem necessidade de ser dividida. O Vaad Hamadrã
chim estúdara um meio de concretizar esta necessidade, À kvutza dé
Maapilim tambem tem tido um funcionamento normal, como sem Chugs

Chug de Madrichim

/

= Foi realizado Asseifa do Chug de Madrichim e
foi estabelecido(sendo aceito pela Maskirut)

que todas nossas atividades futuras devem girar em torno. de um pon
to central no caso a proxima Mishlachat. Foi wisto o programa pare
o m8s, Sera construido no pátio um gan-noi pelos 620218, A parte:
de kishut(que deverão girar sôbre a Wishlachat) ficou a cargo de
Nena. e Fernando. 0 Snif participara ná Messiba do-KKL em Kaf Ta=
muz, estando Newton e Fernando encarregados de fazerem 0 programa
de nossa apresentação,

  

JORNAL DROR Pelo fato de não se ter recebido até esta data da. Hanhaga, os re-
cibos, não foi efetuada ainda a cobrança des anúncios do numero
de Yom Atzmaut. Segundorcarta recebida da redação do Jornal deves
ra o chaver Jose K, escrever uma reportagem sôbre o Snif, ficando
Nena encarregada de bater as fotos para Serem enviadas.  Jose-K,
arrecadara novos anuncios, cobrindo nosso deficits

CAMPANHA DE MOVEIS - Terá “seu inicio imediata e ate Julho sera internas.
CANTINA - Ja este ponto como proposta a ser levada para aprovação no Vaad. Hasnif, devera ser dirigida por um Vaad, cujo centralizador e o chaver

Fernand os

MIKAION - Sera feito semanãglmente uma tabela entire 1 chaver da Maskirmit e 2 ₪
do Vaad Hasnif, para ficarem responsaveis pela limpeza do Snifs

NAGARIA - Foi aceita a proposta para o chaver Roberto Botshkis ficar responsa
velm pela Nagarias, Re

KRANOT e MISHIACHAT - Jose Ke. deu um relatorio a respeito das providencias toTo₪8088 .6מ 618080 8 111301808 Programa 66 28010 Ja con
seguido, o teatro existem problemas, taxiv da Unificada sera imedia
tamente pedido, quando houver asseifas Nossas relaçoés com as de. =
mais Organizaçoés em ordem. Eleiçoés caso não tenham, tentaremos um
acordo em que o Mapai esteja a frente nas legendas a serem consegui
das. Informoy ainda que tem se comunicado com a Hanhaga e Hachshara
a respeito da Mishlachat e problemas gerais, aa E ,
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Ata da Asseifá de Maskirut do dia 9=6-58 [INE pra
VTAPRESENTES - José Ereimer, Nena, Newton, Fernando e Benjamin

PRE

isto-que só 08 assuntos em peridoncia serieimtra
á que 0 5317 não vem funcionando normalmente en

,

Inicialmente' foi y
trados ne Asseifg, j
virtude dasprovas pa ,

CORRESPONDENCIA. - Recelheu-se uma corta da Hanhagá sôbre O Kerén Leavitzur. Nena 1
responderá a mesma, dando nossa opinião-a réspeitos

CEINUCH - Os três próximos Onegusi-Shabat serão feitos pelo Shitu?, sendo que opróximo terá a supervisão de Newton e Nena. Foi visto também o proble:me da próxima Machand, ficandoo Vasd: Hamadrichim de estudan todos 98
detalhes e. trazer propostas coneretas(locsl,datá. e programa). na meסב Asseifá de Maskixuts / 0

H o p
o -

  

: % GUISBARUZ A Comissão Financeira 80 reuniú e resolveu iniciar imediatamente o! tra |
balho: de aumento das mensalidades dos atuais e formar novos Amigos do
Ichud. Foram divididas 2 comisso3s com chavorim do Shituf que sairão es
te semana pars iniciar os“trabalhos e que. ficaram assim formadas?

a) José Kreimer, Nena é Fernando
b) Newton, Benjemin e Sonia

Se escreverá ao Bnei Berith pedindo pagamento do donativo feito. ao 3+nif.

CHAVERSHAVAAD - Foi lembrado que o chaver Benjemin deverá supervisionar de agora
em diante-todas preparaçoés de Oneguei-Shabat. O mesmo chaver der
verá esta semana coneluir:o balsnco do meshek total do Snif, .e re
lacionar 'O que falta, visando desde logo as próximas Machanót.

 

ERANOT —- José Kreimer informa que fuwicionam normalmente nossss releçoés com as:
instenc ias sionistass. Informou aindar que tinha firmado em nome do Mo=
vimento um acordo com o Hashomer para formerem o Comitê Eleitoral, já
que faltevam 48 horas para as eleiçoss gerais e a Unficida não tinha e\ negeva-se a tomer qualquer providencia, já que a mesma é dirigida em6 a maior partepor Clali;. Foi fáito um acordo, zkm ante a inpossibili-ade de realizaram-se eleiçoes, ficando nosso partido com 3 legendas;

lapam com 3. eos Clalim com 1, Palou: que este acordo foi. bom para 0tigo já que era inçerta nossa vitória, caso se reslizassem eleicoês,
que: o Hashomer: contaria vom os votos dos"progressistas's Falou sindamesmo chaver que' comunicou'o fato ao chaver: Iohei.no Rio, por: telegra

mae a Central Eleitoral: e

 

7 Este semena será concluida a coleta dos mesmos, que cobrirá nosso defi-cit. com o Jornel DROR: José K: informa ter escrito solicitando meior
número de jornais pars serem distribuidos nesta cidade e enviou uma ros
porteZem do chaver BeSondemmena como colaboração para o proximo número?
A reportagem sôbre o Snif só seguirá após ficerem prontas as fotos ba-
tidas do Moadonis

 

hfóra atividades normais: que se realizerão durante a semana, como venda
do livro(encerrar a campanha), Amigos do Ichud, préparação pára a Mish-
lechatsete, ficou visto o-seguinte horário para a' semana:

Terça- Shituf= asseirá
Quarta- Vasd Hemadrichim
Quinta -Shituflensalos para o Ommg-Shabat)

 

Para a próxima segunda-feira, ficou marcada, mais uma Assejf8 de Masldiru
q AR |na /Y> מ+->6-4א
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