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ATA Di REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 1953.

Com a presença dos seguintes chaverim: João, Samário, Yempolski,

“dith, Indio, Yoshi, Buby, Zicio, Gaby, Marjam, va, Frida, deu-

se a aprovação da ordem do dia que assim ficou constituida:

1)- Ata e Correppondências
2)- Sgan Maskiruts
3)- Atividades do Snif;
4(- hlakot;

5)- Diversos.
1)- áta e correspondóncias Lou=separa os presente a ata anterior

à presente. Das cartas recebidas leu-se a da Hanagá Artzit tratan-

do sôbre alguns problemas da aliat Hanoar, Constatou-se a importân-

018 6 a necessidade de se enviar regularmente a Hanagá, cartas e 8-

tas ou relatórios das atividades do snif. Viu=se ainda a necessida-

es de enviar-se ao Éeren Haiessod uma lista de chaverim Maapilin

Megshimim solicitando material. 2)-Sgan Maskiruts encerrando-se a

Campnha de Bonus, a mesma continuará na Campanhã Àô schichyvá de tzo-

fim. Formou-se uma comissão especial para os graudos e interior de

8028010, Na próxima messibá do snif, dever-se-á entregar os premios

correspondentes as kvutzot que primeiro atingiram sua cota na Campa-

nha, que ora encerra-se, Foi revista a cotado snif para Hanagé em

virtude de Campanha de Bror-ChailpÍ sendo que a mesma ficou assim cons-

tituidas Total Cr$ 45.000,00, désses 35.000,00 deverao ser pagos até

fim do mês de Julhoy dendo que, dêsse último já foram pagos Cr$l.500,

Cr$0 deverão ser pagos nos próximos tres dias. 3)-ל

snif S&o Paulo, foi convidado pelo Kibutz a assistir a festa de Shavu

ot que os mesmos farão realizar e para isso pedem a presença de todas

as schichhvot, no dia 24 do corrente. O movimento participará, tambem,

ne festa de Bikurim patrocinada pelo K ermn Kaiemet a realizar-se no

Macabi. Schlichut Chalutziana: apresentado e estudado o pleno de ativi-

dedes de schlichut, o mesmo constará de duas partes: a primeira interna

far-se-á o movimento sentir e viver a presença desta schlichut e em —

torno das atividades que os mesmos empreenderáo; a segunda parte e ex-

terna se dedidará a realização de um grande festival para omischuv. Pa-

ra estudos dos detalhes e encargo do assunto ficaram: seis 7080 6 Marjame

im virtude da schlichut transferiu-se o seminário das schichavot de la-

apilim e Magshimim e tranferiu-se a data da messibá de despedida do A

garim. 4)- Guisbarut: esta machlaká apóz s sua estroturaçao ficará assim
constituida: Chug de Tzofims Zinas Chug de soleleim: Yafas chug de bonims

chug de maapilim e magshimim: Yoshes Amigos da Tnuá: Yoshe respon-

; Moi e Isaias como Ogrim, Chalutziut: formou-se a Machlaká e viu=

se uma di dos planos gerais dessa ה assim constituidos:

- Levantamento geral da situação profissional dos chaverim do snif.
—- Programa de chalutziut com os chugim; C) - Plano de visitas à locais
interesse profissional e também ao kibutz. 

 



continuaça

Kranot: estudou-se as possibilidades do lançamento da campanha
E O 5 10 ₪
de Yar Aochnei Haguetaot מס Kibutz ou no Macabi. Esta campanha

serás ctividade central de Kranot atém o fim do semestre,

-
8551 וגל 60 Snif
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ATA DA REUNIÃO DA MASKIRUT DE 25 DE MAIO DE 1953.

SEIDER HAIOM :

1- Ata e correspondência
2- Atividades
3- Proselitismo
4- Machlakot

5- Diversos

1- Atas ... Leu=se para os presentes a ata da assefá anterior. Lembrado a
urgéncia de se enviar uma lista de magshimim e maapilim, para o Keren Kai-

emet a fim de que os mesmos recebam material publicado por esta instâncias
Constatado novamente a falta de regulatidade nos trabalhos administrativos
2 snif e procurar-se-á solucionar e normalizar as deficiências da machala-
ké,

2- Atividades: na próxima assefá veremos o relatório da campanha de bonus;
foi aprovade a divisão de trabalho da Sehlichut Chalutziana. No dia 30 ha-
verá uma messibÁá no snif onde se apresentará parte das atividades dessa e
schlichut. Encarregou-se o chaver Buby para responsável pela festa de Biku=
rim no Macabi, kem isto é, deverá cuidar dos preparativos da mesms festa.

- xim realizar uma me á de Bikurim
À o Grêmio Sinai, devendo comparecer além do grupo a

mageshimims O proselitismo não tem tido grandes resul
So de trabalhos dos chaverim que estão nesta tarefa,

plenificar seus trabalhos pondo esta tarefe em primeiro lugar.
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4- Chinuch: o seminário,de maapilim e magshimim foi transferido para os -
dias 4 a 6 do proximo mês, Os chugúim deverão insistir para que o estudo
de ivrit não continue tui desleixado. Guisbarut: a cobrança de Amigos da z
Tnuá, desregularizou-se durante as últimas três semanas, e deve se porem
dia o mesmo se dando com acobrança interna no snif. Kranot: marcamos a
messibá de lançamento da ação "Yar Haguiborim". Será no lis próximo sábado
618 20. Fica encarregado o chaver Indie na organização da mesma, tendo a
colaboração dos chaverim Markin e Elisa Susskind. Chalutziut3 foi incluido
na machlaká o chaver Chulinhos

5- Diversos: Constatou-se três graves anormalidades: 1) não se fez ainda a
ata da reunião de 5 de maio;2%o leket ainda não foi distribuido a tódas as
kvutzot; ninguem está procurando uma sede novas Como êstes problemas são
devidos a mais desleixo do que falta de orientação, cada um foi levado &
respectiva mechléká,

Sem mais, encerrou-se a asseefé,

 


