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kka da Reuniao da Maskirut Realizada em 24 de 6 de 1953.

Com a Presença dos chaverim que. se seguem: Joad, Ssmário, Indiy, Edith, Yampolsky, Buby,Markin;loshi, Nushen, Gaby, Clara S.
7Ordem do Dia:

3) Ata
2) Correspondencias
3) Proselitismo

4) Chinuch

-

1- Chug do tzofim

2- Chug de Solelim

3- Machanot

Outras atividades 1-Seminario

2- Kinus

5)XEimus Machlakot

1) Foi lida a ata anterior sendo aprovada e feita uma retificaçao no referente-a Kyutza
Achdut (modificacaó na ata),

38% 2) Naô foram enviadas as cartês a Hanagã Aytzit- Recebida uma carta do Gremio Sinai-

agradecendo o nosso trabalho ea festa lárealizada. 2 plano de

3)-Broselitismo- ficou estabelecido no grupo de proselitismo e aprovado pela Maskirut &

formaçao de 2 Kvutzot: 1 Mapilim e outra Magshimim,

4) Chinueh:

l- Ficou aprovadaa a modificaçao nas Gentralizaçao do chug de Tzofim , fazendo |
3

la

passacomaiocargo do chaver Gaby a chaverá Paulina, esta תמצממט0המ86762868פסי 6
a data limiteda de 5/7.

2- Ficou aprovadaz a substituiçao temporária do chaver ZicioC. pela chaverá Ruth

E até 10/7 no chug de solelim,

3) Machanot : lu

na

lp

rms

mahaia! 4.2 ,4%./( 06 70002 22

Aprovadas as datas para 8851

1- Tzofim - solelim de 13 a 18 de Julho

2- Magshimim - Mapilim - Bonim de 26-a 30 - 31deJ Julho

Aprovado a ida dos bonim com as shichavot maiores. e-naocommenezes,
A :dos seguintes chaverim:Joad Indio

eg Ruth9

Foi aprovada a Comissao responsavel

para Eratar atada da machané, 



Seminário:
, ML, nasש; datas de :20- 2588 Julho, Os dadoresוFicou aprovada a realizaçao do

> ,
-

¿
argo

serao escolhidos pela Hanagá dado o seu carater nacional e a gentralizacao estara a carg A
do chaver Markin,

-
5

É : : 1 / -naq iral
“everao estar presentes todos os chaverim dos chuguim e ainda mais toda a Maskirut; 0

os daveria dos pre chuguim,

Kinus: :
, e.)Será realizado nos dias 1-2-3,8A escolha dos delegados será ל em Asseifa Clalit ₪

. - , :tunamente. 0 número será estabelecido a base do número de chaverim,

5) Machlakot:

A) Sgam Maskir 1- quadro de avisos |
2- Cifras do Snif (numéricos)

Finanças -68 90" 26062 1-Aluguel e outras despesas
2- Vér a possibilidddede uma campanha de Bonus
restrita

E
isbarut - cobrancas intensificar.

Y. Po deu der Mar EB) Chalutziut- Fazer um levantamento geral profissional dos chaverim no snif.

C) Chaver Havad- Deverá providenciar o Nicaiomdo Sniféa ornamentação do mesmo.Reorganizar a Machlaká da Sifria e pó-la em funcionamento - Procurar umanovaséde.

D) Trofiut : Deverá ser feito um levantamento geral do Mskek Meshek para as proxim-mas realizaçoea (machanot)- OMeshek do Snif deverá
2

Ser concentrado no Kibutz.

E) Kranot: Doverã ser feita uma intensificação na Campanha Yar 4665860 Lochamei-
Miguetaot .

Fumo: Depois de longa diseugaó ficou resolvido que nas mais se fumará em qua-
qualquer atividade no Ken é em todas atividades educativas.

  


