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Iniciada as 21,05horas com a presença de 41 chaverim masp. e magshimim,Foi feita a eleição da mesa: Duda presidente 6 88106 Zeltser como secre-tários. Duda faz chamada.
Kutner da relatorio sobr

Seminário ideológico, Peguisha de
Logo apos 10026 8720868 8 בזי

e as atividades centrais, que foram realizadas:
chinuch, seminário tnuati, e Kinuss
oposta da chapa da Maskirut.:

Maskir- Toche Rappaport
Sgan Maskir- Isaias Glebocki
Chimuch= Eliza Susskind STO Po,Chalutziut- Isaac Karabtchevsky 0
Itonut- Boris Dahis 6יי Kranot- Sara Czeresnia aid,
Tzofiut- Henrique Lam in
Havaade Rachel Wainer -Guizbarמ David Awerbach

0 2 mori mento ל Epd ou aleta renovação, e que esta se apre
sentando para o proximo periodo na fase de co lementacao, pois o Ee
Velho ₪ movim, esta fazendo sua alia, RE sto e a: Proucurou a Maskirut trazer a melhor Proposta possivel tendo como crite-
Tio, o grupo e os chaverim para cada cargos

Erimeiro, temos em mente, manter uma certa constâneia ar 8
tem os ו feitos pelas antigas mazkiruiot, e em segundoA ש
ea 103 fazer gue dentro da Mazkirut, fique um grupo. que 898 transmi-

o que assímiloue Permitindo uma passagem dé trabalho Dad1 mas
EEno, Terceiro, que os maapilim colaboren com a Mazkirut, Principalmente
2 Ko

A Mazkirut propoe a chapa com a Preocupação de colocar os chaverim den
tro dos cargos que mais se aproximam:
Testesporronlencia rf e pelo problema de constância.
88188%- Por ter mais poss dades de militanei

¡
2. e Oopasgado. ra Por, ter ad eproximado

Elisa- Porter demonstrado grandes tendencia
1

E adquirida no Mgchon. , Pa Pic, eXperien-
Zinho=Essa machlaka devera ter grandes tar

2
formação do 7º Garin e ampliaçãodo 6%, do ne0 alem dadade, responsabilidade, e para tal, o chaver e o mais ndicado Na art
Chalutziut no periodo jnterior,

que foi
Boris- O periodo anterior nao houve grandes 16000080“este periodo o Bonis tem a Ra capacidade fe deganvoventoLtonut, ReparaRaquel- No semestre passado foi dado o inicio bom a Avvad e nesse
e s desenfolvido, e por ser a Machlaka ligada à Chiruch,eque

e ger mai
esta à esteve ligadaao rikus de Tzofim, ySura- Maior concentração das tarefas, e aligacao entre o trabalho e o Chug
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Duda: - A situação é bastante imoral, deve-se pagar as mensalidades, e é o chaver mais indi-cado para ocupar a situação anormal desta Machlak&,
:Henrique: - Pelo problema da constância,

Ressalta, que esta mazkirut é a mais completa que já tivemos até yajas uta “amNachlakot, como o grupo todo homogéneo. E : A
Perguntas,

Mauricio- Por que o Gabi não foi incluido na chapa da Mazkirut ?0 הי obs estã em discussão com o Movimento, nao sendo aconselhavel a sua entrada na Maz-
Tu .

Foi interrompida 8 888016 por 5 minutos para que os chaverim discutam entre sl,

Toche: ONoé não está sendo proposto, porque talvez entre em Hachshará. E que a Mazkiruto colocará entre o grupo de Adidos.

o: pergunta ): Se tomou em conta o nome dos chaverim que irão ao Machon ?: Não se pensa ainda no Machon,

Duda : Faz a chamada com LO chaverim presentes.

É feita a eleição da Mazkirut, e foi eleita a chapa da Mazkirut, por unanimidade.

Após a Assefá há uma rápida reunidok da nova Mazkirut, que resolve já um sefie deproblemas de horários,

Nota: Esta Xidexf ata foi lida e aprovada na Reuniño da Mazkirut de 12/8/55,

 
ATA DA REUNIÃO DA MAZKIRUT EM 12/8/55,

Estiveram presentes:- Zinho, Noé, Toche, Duda, Henrique, Elisa, Boris, Isaias, Raquel, Sara
e Sazan,

Toche: Crê desnecessário grandes faladas e perspectivas, devido 38 01816288 008%8
nus, etc. Deverá ser nossa preocupação geral a shlichut chalutzians . Houve ums reunião

ampla do chug de Maapilim, qu e constatou uma série de Meapilim e Magshimim, que não são
madrichim, e que hã necessidade de ativizá-los, Há necessidade de se fazer um círculo de tra
balho em Machlakot amplas e absorver grandes grupos, Que os chaverim das Machlakot troquem
ideias e se faça planos, etc...etc... é depois fazer a reunião de Chinuch e Machlakot, e tra
zer as nocessidades e os levantamentos, Após istox , hã uma reunião do chug de Maapilúm,
que trabã as propostas para serem aprovadas na Mazkirut, Unir a educação àm pratica e à ideo
logia, A shlichut chalutziana trará os chaverim ao snif, e devemos elaborar os planos para ea
nalizar e entrar nas atividades normais,

Poopostas do Vaad Hamadrichim e do Chug Haamapilim, =

Prê-Chug de Tzofim: Continua a estruturaxa mesma,
Tzofim:- idem, idem. A

ה um novo morakoz do chug de Tzofim, e o cogitado 8 o chaver Xapulsky.
- Obedecendo um critério peral: a serem desligados do Chug:- Abrão, Sara Lei
8continuam no Chug: Léo, Zeltzer, Moises, Cecilia, Mauricio, Nair,
Chug de Bonim:- Noé e Isaac Foux, à serem desligados, Aprovar o Helio, e a situação do Pedro
e Salomão suspensa e calera0 com esses chaverim,

ilim:- Enzo Sereni: Kutner;
aia K.B.B.:- Ioche.

K.E.D,G.+' Buby.
K, Proselitos:- Nunho,
K.B.K.: Cheinfeld.
S.Caetano:- Kutner,  
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1 YSanto André e Niram: Ficaram suspensas, |

Foram aprovados de xa-tzofim à solelim: Noemi, Buzy, Marcia, Betty, Joequim e Estelita.De solelim para Bonim: Luiz Pintchovsky e Simão Rozenoranzi. De Bonim para Maspi-lim: Valdomiro Kahn e Helio Lerner,

Se fez uma rápida planificação para a Shlichut Chalutigena,
Shituf e Garin:- Inicialmente havia necessidade, agora permite e concentração e organiza,ção do trabalho, e evita outro organismo,

Isaias:- Não aceita ma a união dos dois grupos,
Sazan: : Diz que a Mazkirut não pode dissolver os dois shitufim e sim os grupos devem pedir'a dissolvição, O shituf reuns o grupo militante, O garin viveu somente financeiramente. £ o no shituf onde. os chaverim podem levantar seus problemas pessoais, ideológicos,”SC. E quea geração velha deve jã fazer as passagens.
Toche :- Propõe 38 que estã o grupo do shituf e parte do garin, pode:se resolver agora.O problema à para o shituf e não para o garin, e poristo não foi aprovada a união ou
a dissolvição,

$ Nota:- Esta ata foi lida e aprovada na reunião da Mazkirut de 11/9/55.

 

Sáo Paulo, 26-8-1955 :- Reunião Extra

Estiveram presentes: Kutner, Zinho, Noé, Nunho, Toche, Henrique,Eliza,Boris, Isaias,
Raquel, Sara, Buby,Sazan, assistiu parte o chaver Cheinfeld.

 
Pediu a palavrao chaver Zinho para o problema de chalutziut. Há uma semana atraz pedíu

ao chaver Nunho, o chaver Jaime Rosenfeld, a sua entrada em Hachsharã.
Após & aproximação do chaver com o movimento e com muita disposição, surge o problema

em colocê+io: na KBK, não, pois a kyutza não pode acompanhâ-lo e que no snif, não existe
o grupo adequado e que para e sua evolução sômente a hachshará $ a condição unica,Propõe
sua lização com o 6º garin e que seja proposto: sua entrada em setembro como oreiach. Foi
aprovado. 2

2 : A shlichut náo estã sendo acompanhada pelo grupo dirigencial.
O grupo deve estar par a par. Que se faça uma convocação, em que cada chever velho de

alguns periodos de trabalho. Após a reunião houve o chug de maapilim,

NOTA - Esta ate foi lida e aprovada em reunião de Mazkirut em 11-9,

 

888 Paulo, 11-9-1955

Estiveram presentes o Zinho, Yoche, Duda, Henrique, Kutner, Eliza, Isaias, Sara,
Sazan, Jaime, Kapulski, e Maurício,

ORDEM DO: DIA?

Ata e correspondência
Comentário Geral
Sean Mazkirut
Planos de Reunides
Vaad Hanoar
Chinuch

+
+ Chalutziut
: Comissão Financeira

10 : Tzofiut
11 : Sede
12 : Diversos
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leitura e aprovação das atas anteriores, Correspondência1: Ata e Correspondência. -
nao houve,

agora que a Shlichut Chalutziana terminou podemos ver as2 s Comentário Geral -. Yoche ;



as falhas e os alceançes por nós atingidos. Podemo-nos dar por satisfeitos pelo sucesso doIom Haliã, já que o garin estava com umaserie de problemas. hO trabalho externo tambem foi satisfatório,
Quanto internamente, podiam ter atingido mais, isto devido a grande parte pela falta deorganizaçaú,
Devemo-nos agora concentrar nos trabalhos internos de chinuch e proselitismo,3-Sgan Maskirut=tem que funcionar, deve-se arranjar alguem para o trabalho de sec. adm,e na compra da maq, de escrever.

l- Planos de reuniões : seja proposta uma comissão p/ preparar um plang já que não sepode fazer reuniões a semana inteira, Fica composta pelos chaverim| Ioche, Isaiss e Eli-sa.

5- 7886 Hanoar.- Responsável: Ioche, e Isaias,

6- Chinueh-: a) - Relatório de chuguim,
3 - Plano de atividades.
Cc) - Aprovação,

O, - Tzofim: Falta de madrichim, nño etingiu a Shlichut Chalutzianao esperado, pois axespresença de chanichim foi fraca, Hã pouco trabalho por parte dos madrichim e há grandesabandonos, 0 pré-chug deverá funcionar urgentemente, orientado pela Elisa, pois há faltade madrichim no chug. - Ivrit- Esta semana serño encaminhadas as aulas.

Solelim - A Shlichut Chalutziana não foi muito bem, pois os madrichim não tivemamk tempopoisestiveram em ensaios. O chug conta com 5 madrichim, Estão faltando forças e deverainiciar um pré-chug, O grmpxre será de Rosh-Hashaná e Sucot, intercalada com o programa
definitivo. programa

Bonim- Deverá ser feito um Iom-lun, o programa estã regular, a ampliação não foi iniciada, As kvutzot não estão sendo acompanhadas individualmente, A shlichut Chalutziana foi”
ótima, Foi aprovada a transferencia da kvutzá Gueula do Isaias para a Raquel,

Maapilim-Magshimim -: É atualmente um chug, dos maiores, Foi aprovada a Elisa como madri
cha da Kvutzá Nir-Am. As kvutzot estão funcionando regulamente. Deverá haver 2 vezes por
mês o Imm Hamapil.,
Isaias: levanta que o chug tem consumado fatos sem aprovação da Mazkirut,
Buby: Isto devido ao não funcionamento da Wazkirut. Porisso propõe funcionamento normal
O: assefot da Mazkirut.

7- Avaad.: a) Nicañon por shichavot mensalmente, sendo responsável durante o mês de Se-
tembro, o chug de Maapilim-Magshimim,

b) Chug Omanut.- Sara, Raquel, Elisa, Zinho e Kutner,

Ficou ainda resolvido que a responsabilidade pela sifrã seja passada para a Madi lakã de
¿-Chinuch.

8- Chalutziut.- Por falta de tempo foi transferida por falta de tempo, para a próxima reu
,

nião. Foi somente aprovada a entrada do chaver Noé para a Hachsharã,

9- Comissão financeira- Ficou estabeleoido que: Caixa À - Duda; Caixa B - Ioche,
Shituf= se for aprovado pelo Shituf|:- Isaias.

10) Deverá ser feito uma série de planos de atividades.

11) Séde:- Deverá a Mazkirut resolver o problema da falta dk sede. Para isso, foi formada

a seguinte 00018880| + Buby, Sazan, Duda, Kutner e loche,

12) Vinho de Rosh-Hashaná: Ficou designado como responsável o chaver Jaime Katz, 


