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Com a presença dos
Samario, José Leão,
dem do dia a qual se segues
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seguintes chaverim, João,
Erwin, Yasky, Eva e Markin deu-se a leitura da or-
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Correspondência

Sgan-Maskir

Chinuch

Outras Machlakot

3º Seider

Proselitismo

Diversos8)-

1)= Correspondências Leu-se paraos presentes a carta do snif Rio, co-
municando o inicio dos trabalhos da nova maskirut eleita; da Hanaga —
Artzit versando sôbre alguns problemas de chinuch, e a carta que se -—
iriz enviar a Wizo tratando de comun interfesse sôbre as Machanot do —
Snif São Paulo.

2)= Sgan-Maskir: Náo havendo sido elaborada uma proposta concreta sd=
e o preenchimento do cargo de sgan-maiskir, adiou-se a discussão sô-

bre o mesmo para a próxima reunião,
3)- Chinuch: a)-Chugde Bonim: Foi aprovado a nova constituição do chug
a quel segue juntamente com as respectivas kvutzot que os madrichim pas-
sam a se encarregar: Edith - Tikva, Elena- Meguinim, Elisa — Iftack, e.
Marcos - Kadima, Buby - Nenatzeiach ה -Choschlim, Fonade o
chaver Isaac Grusco sem Kvutza, sendo que, o merkez desse chug' passará
a ser o chaver Buby. Aprovou-se também em seguida a passagem das kvutzot
Darkeinu e Atid para a schichsa de Maapilim, uma vez que as mesmas já so-
freram & necessária evolução para integrarem esta. schichvã.
b)- ChugdeMaapilim: designou-se para o cargo de Merakez deste chug o
chaver Nunho, passando a mesmo chug a ser constituido dos seguintes ma-
drichim ec respectivas kvutzots Vitório-Atid, Markin-KinDorot, Nunho-Achdut É
tendo sido decidido que os chaverim, Erwin, Julio e Yasky Feio=parte des
se chug, mas sem kyutzá. O chaver Samário à propósito levantou & ordem
de que a estroturação dos madrichim seja feita nos respectivos chugim,
0(- Chugde Magshimims tendo como Merakez o chaver Nunho, funcionando 68-
se chug juntamente com o chug de Naapilim, Foi proposto que haja uma úni-
ca kvutza de Mazshimim, sendo que, para a indicação de um nome para 0 car-
go de Merakez da kvutzá, esta deveria partir da mesma e apóz isto ratifica
do pela Maskirut.

d)- Seminários foi aprovada a realização de um seminário para as kvutzot60/0 Honor Hachalulgi
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que recem passaram para a schichvá de Maapilim tendo como dyador

o chaver Nunho, No sentido de desenvolver as atividades chinuchi-

cas foi aprovado um seminário para os chugim de Tzofim e Solelim,

e) Ivrit: pelo valor que o estudo do ivrit representa para o nos-

so movimento, exigir-se-á como norma e por intermédio dos chugim

que todos chaverim de movimento estudem o ivfit,

4) — UUTRAS MACELAKOT: dentro dos trabalhos da machlaké de cha-

ver Havaad estudou-se a possibilidade de vir a formar-se um coro

do Ichud juntamente com o Grupo Sirkin. A machlaká de guisbarut

diante das enormes necessidades econômicas com que o snif se de-

para tentará intensificar a entrada das mensalidades dos chaverim

do movimento, bem como inSistir que as mensalidades atrazadas se-

jam saldedas nas duas próximas semanes que decorrerío após 8 pre-

sente reunião,

5) - TERCEIRO SEIDER - dentro do programa de atividades externas,

pretendendo o movimento realizar um terceiro seider dedicado aos

peis e na medida do possivel ao público, viu-se que para isso se-

ria necessário fazcr-se em conjunto com o Partido - 812068 mais que

inúmeros fatores de ordem técnica impedia-nos uma realização em se-

parado, Para entrar em entendimentos com o Partido designou-se uma

comissão composta dos seguinteschaverim: Markin, João e Gaby, os
quais deverão procurar uma forma Ysyque a realização desta festivi-

dade não perea o seu camter objetivo, senão educativo para o nos-

so movimento,

6( - PROSELITISMO: — aprovou-se a 0031 לוג₪8011080עטקס 66 7208011-

tismo o qual ficará assim'etastitmido: Ervin, Nuchem, Nunho, Samario,

Julio, Markin, Bariach, João, Iasky, Sara, Ndith, Malca, Marcos, Iam-

polsky, Indio, Vitório e Frida tendo como megkez o chaver Erwin,

7) - DIVERSOS: 8)- Fleições Municipais; é proposta da Maskirut que o

movimento apoie a candidatura ou melhor a chapa do Partido Socialis-

ta-Secçãa de SãoPaulo para as proximas eleições municipais, ou seja

os candidatos Janio Quadros para Prefeito e Porfírio da Paz para vice-

prefeito respectivamente, Comição de Festas Permanente; pela necessida-

de que o movimento tem de uma melhor organizagáo, quer quanto ao espíri-

to das festas quantô - quer quanto ao congudo, formou-se uma comissão de

festas permanentes que procurarê envidar todos os esforços para que assim

seja e sendo composta dos seguintes chaverims Nunho, Markin, João e Mas-

sada.

Encerrando-se os pontos da ordem do dia e nada hevendo mais a acrescen=

tar-se, o chaver joão deu por terminada a reunião,
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