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Estiveram presentes:- Noê, Ioche, Kutner, Buby, Jaime, Raquel, Sunia, Sara, Eli=.

sa Mitzi, Kapulski, Arão, Boris, Duda, Isaias e No6 Milstein,
Foi justificada a falta dos shiichim, | x Zinho e Henrique.

1) Correspondência:- |Foi lida e aprovada,

2) Secretarias- Foi aprovado o chaver Jayme como secretário administrativo, emx que traba-
lhará duas horas diariamente.. Foi aprovado o plano de reuniões, ;

3) Guizbarut:- Visitará oGuizbar todas as kvutzot. Será formado mwk o Vaad Hakilka18 pelosGuizbarim de cada chug. Náo haverá anistias para o snif em mensalidades. Amigos do Ichud
fica responsável o Noé atê o fim do més,

4) Itonut.Parsará oIbonut do snif nas kyutzot para estimular os chaverim A escrever. Na
organizagóo da sifriá continuará a chaverá Cecilia P. ; haverá um Pinat internacional.
Formação da Machlakã de Itonut comw os Itonutim de cada kvutzã de Maspilim-Magshimim mais
os responsáveis de cada chug,

> “Kranot.- Será: angariado dinheiro nos oneguei shabat pró K.K.L. 0 Pinat funcionará uma
vez por més, por chug. A venda de shekalim não foi vista, pois não houve passagem neste
setor. Pediremos ao K.K.L,, material.
Será feito para a semana após Rosh:Hashaná, campanha financeira no interior de S.Paulo,

 

 

ATA DE REUNIÃO DA MAZKIRUT EM 18/9/55.

Estiveram presentes:- Boris, Ioche, Elisa, Sazan, Noé, Raquelm, Duda, Isaias e Sara.

Reunião de Chalutziut,: Casos apresentados| Moyses Missuk e familia e Marcos Geyer.

Sazan:- O chaver Marcos, por motivos familiares e por não poder trabalhar no snif, e de=
sejar quanto antes ir à Bror-Chail, pois possui familiares, e achando a conveniencia da
entrada imediata em Hachshará. e consequente ligação ao 6º Garin como oreiach,

Com a ida dos irmãos do No6 a Eretz e a entrada do Noê em hachshará, criou-se alguns
problemas financeiros a familia, é que o pai & doente e a única pessoa que trabalha e
sustenta a casa e“o irmão (Moises). Sendo que, este não pertence ao movimento, e, 6 6
es importância para a sua futura adaptação a vida kibutziana, $ necessário que es-

te faça o periodo normal de Hachsharã e com a entreda deste, tprnarã insustentável a si-
tuação financeira da familia. Deverá a Mazkirut constatar a situação e que a Hanhagá de
a devida atenção, Foram aprovados como orchim: Maises Missuk e Marcos Geyer,

 

ATA DA REUNIÃO DA MAZKIRUT EM 26/9 55.

Estiveram presentes todos os chaverim da Mazkirut e Shlichim.
Ordem do dia: relatório da Hanhagá,eleigdes Brasileiras, e snif,

a) Fez o relatório da reunião da Hanhagá, o chaver Cheinfeld, e devido à carta-ata da
Hanhagã encontrar-se em nosso arquivo, fica desaconselhavel constar nesta todo o rela-
tório,

b) Eleições Prasileiras:- Não fomos pesquizar mais candidatos, e os mais próximos estão
longe de ser nossos candidatos ideais,

e) Snif:- Com a próxima saida dos chaverim para aliá, deve-zm desde já a segunda linha
tomar suas devidas posições nas tarefas últimas do movimento, e não depender dos shlichim
como foi até agora. Foi apresentade toda umax proposta de restruturação, que por ser mui-
to nova e por não haver grandes conhecimentos, ficou transferida para dapeizxde ama nhá é
nova reunião,
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5 ATA DA. REUNIÃO DA MAZKIRUT EM 15/9/55, 6) Ta do É o

 

msי
י


