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ATA DA REUNIÃO DA MASKIRUT EM L DE JULHO DE 1982.

SEIDER HATOM:

1- ata e correspondência
2- proselitismo
3- atuvidades de julho
4- chinuch

5- distribuição de trabalho
6- diversos

1- lidas a ata anterior, En virtude de termos visto que a maioria das atas
deste período de trabalho foram incompletas e não condizentes resolveu-se
que as atas sempres sejam feitas por um chaver da maskirut que também acom-
panhe o conteúdo das discussões.

2- o grupo está trabalhando e espera formar as 2 kvutzot dentro do prazo. Va-
mos intendificar os trabalhos nos 86187801Ficou-se de estudar a possibili-

dade de levar mais gente não ligada ao movimento para as machanot de julho ou
fazer uma realização especial para os mesmos.

3- atividades por schichavot ficam a cargo dos respectivos chugim; atividades
802888: cneg-shabat em comemoração ao aniversério da "Academia Herzl-Bialik"
no dia 10 A noite, tendo como responsável o chaver Markin; duas attzaot ideo-
lógicas nos dias 9 e 16 do corrente, tendo como dadores os chaverim Vittório

- sôbre a "Estética Socialista" e Bampolski - sôbre a situação dos movimentos
obreiros no munda”, respectivamente; sat Klalit dia 19 Eneite às 19.30 ho-
raso

MACHANOT: 1)-tzofim-soleilim: saída dia 13 côdo, volta dia 18 à tarde. Hanalá
ficou assim constituida: Rosh:José Kuscinski - ¿hug: 21010 e Paulina - Menael
Hemeshek: Ruth. 2)- bonim-mapilim-megshim: saida dia 26 dedo, volta dia 31 à
tarde. Hanalá ficará assim constituida: Rosh: joão, Chug: Buby, Meshek:Yoshi
O preço de sheilon para ambas as machanot é de erg 300,00. Quanto ao seminário

a partida se fará no dia 20 cddb e a respectiva volta dia 25

4- aprovada a indicação do chaver Markin para merkez da kvutzá Ber Borochov an-
tiga Achêut.

S- para o mês de julho em vittude de muitos chaveiim estarem em férias ampliou=

se as machlakot com a inclusão destes chaverim, podendo-se assim consequentemen=
texempliar-seos mttz trabalhos, sendo que a divisão dos mesmos se fará de acom
do com o critério,que as necessidades obrigarem, dos, responsáveis, podendo os
mesmos convocar tantos chaverim quanto forem necesséries.

6- marcou-se a reunião do shituf para o próxima2 feiras

Sem mais, encerrousse a reunião.
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Ata da Reuniao da Maskirut Realizada em 9 de 7 de 19543,

,

Estiveram presentes todos os chaverim da Maskirut mais Paulina , Ruth, Kutshinsky,
Ordem do dia:

1) Ata - Correspondencias

2) Proselitismo

3) Atividades (1- Oneg Shabat
2- Artzaa,
3- Asseifa Clalit

4 Machané

5- Seminario

£) Chinuch - chuguim

hp 5) Finanças

&) Distribuição de trabalhos

9( 0062.
a- lida a ultima ata,

b- Lidas cartas da Hanagá 1- Sobre atividades de Julho 2
2- Devera ser dado em forma de,artzaadurante o Seminárioo tema

"Atividades Sul -Americanas",

2) Proselitismo: : Relatório da chaverá Maryan G. Bariach: Compareceram na ultima reuniad
2 . : 3 > , .da nova Kvutzá ashavetindo Gremio Sinai , deverá ser dado um Seminario -— Alventada

a possibilidade de nesse local se constyuir Kvutzot de todas as shichavot.

3) Atividades: 1- Oneg shabat Hertzel Bialik - 63 feira,

2- hrtzaa ideologica pelo chayer Yampolsky na proxima 5%feira.

$ 2- 4556118 klalit dia 19 as 7,30 horas no Ken deverá para tal ser feita

convocação de todos Magshimim Mapilim devendo estar presentes os bonim,

4) Machané - Apresentado relato numérico dos chaverim para a Machané tzofim 25; solelim30

Prógramas: Solelim ( Velhos- 0 Trabalho- 3 sichot

Novos - 1828810228118- 4%

Tzofim Judaismo em forma de conto

desde MPssianismo até Sionismo Realizador- 1948arabes.

O chug de Az Mapilim e Bonim deverá preparar o programa fara eO

2 2 , 1 .
5) Seminário: 1- Será realizado no Kibutz E. D. - Deverá ser providenciada a parte tec-

nica.

2- Procurar resolver todas as atrapalhacóes que interfiram na ida de madri-
+ , +

chim ao Seminario.

9 CRB! test ré = = rtorrasChug de tzofim pre- chug 0 pre chug naodevera > 1 agora

devido as interrepgoes que sofreria no decorrer do mes,  



| |
O inkcio deverá se dar na 15 semana de Agústo.

Os outros chbguim deverao neste periodo de férias procurar trazer os chayerim que se encon-

tram afastados e procurar fazer realizagdes gerais - Tiulim Haflagote ete»

7). Finanças: Ficou marcada uma reuniad de comissad financeira para o dia 13/7 as 6,30horas.

8) Na distribuiçao de trabalhos devera ser levada em conta que antes de qualquer chanichser

posto em trabalho porqualquer organismo deversse-a primeiro consultar o madrich- em

IBUxXÍAZ resumo O chug. :

9) Shituf: realizou-se uma reunad rapida com partex dos chavsrim e constatamos a nescessidade

de uma longa e séria reuniao (voros seguintes pontos:

a) Relatorio da Maskirut 6 guisbarut.

b) Relatorio dos chaverim.

e) Proletarização e militancia.

d) Bait do Shituf;

e) Inclusaô de novos chaverim,

Propoó- se de que esta reuniao seja no dia 30 no Kibutz e que a maskirut indique chaverim À

nao do shituf proximos a militancia para assisti-la. Estes nomes ficaram de ser vistos na

2 . ea

proxima reuniao.

Sem mais,
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