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Ata da reunião da maskirut de 11/6/56

Presentes: Zício, Kapuleki, Sarah, Moisés, Meuricio, Nair, Chulinho, שמ
ו Hugo, Sara, Nuch, Jimico, Rsco, Mordechai, Cecilia, Milton,

Abrao e Duda.

Odem do dias

1 - Atas o correspondência
2 - leitura das resoluções da 6
6 - Julho
4 - Pre-chuguim; encarregados; componentes; inicio das atividadese
5 - Diversos

a - kishut
b - aliat noar
ec - nikaiom
d - moadon
e * rifas
fe assinaturas
E - *Amigos do Ichud

recepção ao Chaim Levanonמם-

1 -Atas e correspondencia

Foi aprovada a ata da reunido passada e lida a correspondencia.

2 - Leituras das resoluções da Veidã

Rmiodkdit Foram lidas as resoluções da Veidá e foi aprovada a proposta de que
as resoluções de chimuch sejam lidas nos chuguim para que os madrichim pax
temem conhecimentos

5 -
Nao houve ainda a reunião do Vaad Hemadrichim por isso o plano para o mes de julho
ainda não poderá ger afixado nem discutidos

4 o Pr וג

Poi aceita a proposta do Vaad Hamadrichim para os seguintes componentes:

Pre=chug de tzofim Pré-chug de solelim

Suzy | Valdomiro Nair
Celia Jaime Rebeca.

Isaac Stutman Sara Altman

Ana Rosa

Duda
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Sé O po00
Ata da reunião da maskirut de 4-6-56.

Presentes Zício) Nair, Maurício, Hugo, Abrão, Jimico, MES, Kutcho, Sara Altman,Duda, Sara ces Paulina, Sarah lo, Cecilia.

Ottdem do dias

1 - Próximas atividades
2 - Iaar al shem Berl Katzenelson
3 - Sede da V. Mariana E
4 = Resoluções da Veidá
5 - Futuras reuniões - Finanças
6 - Moadon

..

AS

Proxinasatividados:

Como o Vasd Hemadrichim não pode reunir-se o chug de maspilim propões asseguintes atividades imediatass

dia 6 Artzáa dé chaver Bitmanny dia 7 chug miktzof; 618 8 onog-shabatno partidos die 9 reuniões de kvutzot; dia 10 cinema,À proposta foi aceita.

- Al rl Kat 1

Qeunto ao laar nada faremso por enquanto a campanha já foi lançada porém sômegte para os chaverim depois sera lançada para fmx o ichuv.Para o ichuv a campanha será langada em fins de julhosma

5 = 8648 de Y, Mariana

Foi vista areal necessidade de termos um snif na Vs Mariana pobs casocontrario nao poderemos contar com os chaverim de la,possivelmente 2 kvutzotde tzofim 6 duas de solelim, uma da b e uma de maspilim, e verdade queo snif tera de inverter mito trabalho lã mas valerá a penasQuanto a manutenção finenceira contamos com o Vaad Hanoar e com algumas entradasde rifas ou messibot oucampanhas. ,

4=leitura
dos

resoluções

da

Veidat

Adiado.

5=Finançasofuturas reuniões.
Qeunto As rifas estamos apressando a entrega dos cupoês quanto ao resto a Sampanha vai relativamente bem -As proximas reuniões da maskirut serão convocadas conforms necessidade para queos chaverim fique mais ou menos folgados para os exames.

Quanto ao moadon estamos em vias de reãolver a questao definitiauxilio do Comité pro sede. vamente , com o
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Ata da reunião da maskirut 17/7/5606
0
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chaverim presentes: Zício, Kutcho, Hugo» cecilia,

Kapulski, Sara C., Chico, Jimico, Paulina, Reco, Aron,

Milton, Betty, Mk, Abrão, Moisés.

Sirdem do dia:
pu
pese

1 - Machanot כ

o Atividades futuras:
pegas

2

a- Machanot % ii
ב

2
p= Sheilonim

so
c- Vm guarda para a machans.

3 - Diversos:= Mesa redonda c/ H. Hatzair

É
e

l - Relatorio pars a Moatza - 86085686

1 - Machanot - encarregado geral= Hugo».

.
1 +

Foram propostos os soguintes nomes para para a ne guarda

da machane de bonim: Eden, Samuel, ficando para: sassunto

para ser resolvido no dia da reuniao quantokas póssibili

dades dos chaverim.
%

Como roshim das machanot foram aceitas ¡as propostas;de que

sejma q Arao para 8 machane de solelim'e o Kutcho para a

machane de bonima .
Ñ

Como encarregado para 2 haflaga de maapilim/magshimim foi

aceita a proposta de que seja o chaver Hugo

2 + atividades Futuras.

Com uma pequena modificação ao programa anteriormente esta

pelecido ficam assim organizadas as atividades futuras:

dia 18 la.f. Artzaáa Berl Katzenelson | 4

19 5. Caixa de Perguntas e sáddada haflaga Bonim.

29 ba.f. Oneg-"habat Herzl- Bia Ji

21 sab. Reuniões de kvutzot= Haflagá, solelim

22 dom. Tiul Tzofim - Reuniao maskirut
|  
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dia 23 2a.f. _  Assefá Klalit - Haflggá Maapilim.- dis 2l
Todas as manhas destes dias, continuara O seminario Ideologico

3 +» Diversos -» "688 redonda com o Hashomer Hatzair

Apresentado um relatórtié pelo chaver Jimico, do: trans-ע01
curso dos“ debates entre os chaverim do H, Hatzair é os
progressistas a respeito dso problemas que giram em torno
do Oriente Medio, AE
Concluiu o haver Jimico qua a reunião não foi muito frutí
fera, davido ao fato de os chaverim do hashemer tentarem
uma aproximacao com os progressistas o que veio a ocasionar
embaraços, que refletem-se exterbormente desfavoraveis para

oג Hashomer

Y

!| - Relatoridpara a Moatza Artzit  - Debate
4

Foi discutida o carater que devera orientar os trabalhos de ela
boraçãao do rglatorio do snif a “oatza, onde devera constar a
situação , analise e critica do periodo de trabalho, relatorio
minucioso de-trabalho educativo, e trabalho de machlakot.
apos a aprováçao do nome do Kuchinsky como encarregado da elsbo-
raçao destes Zelatorio, foi deda a palavra aos chaverim presentes
para 8 618008380 livre sobre o periodo de trabalho da Veids ate
a data de hoje. a 2
(Trstando-se de ums discussao importante, transcrevemos aqui,
o resumo da oginiso menifestada por diversos chaverim durante
a rauniaos:) dk 2 . לכ E
Sara- Deu sua ¡opiniso a respeitoz das resolucoes da Veida e sua
aplicaçao pratica no trabalhe do Snif. Tivemos exito nas realizaxwoes
çoes des atividades as quais nos propuzemos, e que em vista aoxgx
esforço “e unidade no trabalho dirigencial, foram coroadas com
bons resultados para o ken. Constata a situaçao boa atual, e acha
que o esforço deve ser agora empregado no sentido de trabalhar
com o mesmoritmo, e intensidade com as shchavot menores, cuje
81028680 educativa nao e boa.

Hugo - Constatou que a força de reslizaçao dos chaverim foi bass
tante para levantar a situaçao do anif, que na epoca da Veida
esteve precaria; porem, ao mesmo tempo a falta de preparo sufi-
eeSort madrichim das shehavot de solelim e tzofim, que care-
cem de uma mator oriã taçaono setor dducativo, prejudica o bom
andamentodas atividades destas shchavot. Conseguiu=se varias
consquistás principalmente quanto a precisao e pontualidade na
realização das atividades sempre intensas, e na normalização

quasetradicional destas atividades, como sejam os tiulim, Biku-
rimjás aulas de ivrit, oneguei shbat, etc. 



Moises - Falou sobre a finslidade educativa das realizaçoes gerais

do ken e o que conseguiu-se na transmissao da Cultura judaica atra -

vez dos oneguei Shabat e outras “essibot. Ha nescessidade urgente

da aplicaçao dos problemas desenvolvidos no seminario chinuchi des

te mes, para maiores conquistas educativas. Ha nescessidade de uma

maior ativizacao do Chug Omanuta para maior intensificaçao nas ati

vidades culturais no proximo periodo.

Seo Falou sobre a boa reslização do trabalho executado pelo
grupo dirigencial, normalizando a vida diaria jo ken. As melhoras
havidaé no carater des atividades. Falou sobre as atividades de

Txofiut realizadas, dizendo que apezar do numero njo ter sido grande

elas foram boas, coroando-se com a ultima Ichudiada.

Paulina - A regularização das atividades disrias criou um ambiente
bom. Poderemos a base desta normalizecao discutir e melhorar nossa

vida educativa principalmente no tocante as ehchvot menores. Falou
depois sobre a nescessidade imediata da ampliação do grupo do 7º
garim, e o pouco. trabalho invertido neste sentido.

Kuchinsky- Estamosxainda no começo do trabalho. Conseguimos normal-
za-lo neste periodo. E precido agora melhorar o trabalho com as
kvutzot, sfim de torna-las de fato em marcos educativos que quere-

mos atingir. O aparelho educativo neste periodo, formado de merakz im
e madrichim novos, foi fraco, e talvez por isto a situaçao das sheh-
vot menores. Salfentou novamento o começo bom de um trabalho que
tem possibilidadas agore de desenvolver-se, Falou depois sobre a
Machlaks. do chalutziut, salientando o funcionamento da ofinina e do

Chug “iktzoi, constatando tambem o pouco trabalho para ampliação ₪

7% 28218. Terminou dizendo da cenquista realizada em relaçeo 8 proi-

bigao definitiva do fumo no ken, cujo resultado tera que ser satis-

fatorio/e exemplar para o ken.

Hugo < 4 criação do Habito dentro da vida educativa. Com o surgimen-

to doBeit Borochow, surge a possibilidade de maiores sucessos em nos-

sas atividades internas.

21610- Considera o que foi sonseguido como somente um começo daqui-
lo que/o snif S. Paulo pode e dever conseguir. Se neste perigdo nar-

malizóú-se o ken e sua vida interna, o futuro trabalho devera conver-

ter na intensificação ainda maior, no conteudo , e na esmpliaçao do

movimento. O trabalho de bairpos somente agora realizado com orienta-

cao, mostrou sua produtividade em Vila Mariana, e mostrara tambem
em âutros bairros. “este setor ainda nao nos esforçamos o suficiente.
Taribem em nossa vida educativa diversas falhas devem ser apontadas.

A situacao das shchavot maiáres melhorou muito, mas sinds apresenta

vacuos, principalmente no terreno 1060102100. Esta situaçao nao
E 



corresponde tambem nas shchavot menores onde muita cousa ainda dew
ser corregida. O trabalho do grupo da yaskirut foi bom, mes o tempo
e o trabalho em conjunto se לת de melhor estrutura-lo como
equipe de trabalho coesa. O mes de Julho » como foi levado ate agora
teve sucesso, sendo aconselhavel seguir esta orientaçao pera o futuro.
As perspectivas do trabalho no novo Beit. Os problemas financeiros e

as possibilidades de soluçao definitiva. Termina salientando que criou-
se neste periodo uma base sadia e normal de trabalho, mas que e somen=

O começo em relaçao as possibilidades de desenvolvimento g ampliação
e conteudo dexxkaxh do Ken.

Aqui encerrou-se o debate, ficando marcada para domingo a noite, día
22, nova reuniao da msskirut para aprovar o redatorio escrito a ser
elaborado, e indicaçao o terceiro delegado a Moatzas,

 


