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REUNIAO -DE MASKIRUT
ATA DE Qeh-56

Estiveram presentes Os chaverim: 21610, Mordechai, Kutehinski,

0601118, /01868 , Neir, Sarah Cz., Abrão e Mauricio.

= Deveria, SOgundo a última reuniso de maskirut, fezerese uma re

uníão de "din vecheshbon”, porem devido a um ntrazo na reunido do shi

tuf; ficou esta adisda ste s proxima reuniao dia 16.

ORDEM. DO DIA: le Finanças - reletório
» é» Puturas atividados

3- Gontecto com os madrichim do machon

1- קותפת685-: 8( 008 9% venda do vinho houve uma entradatde Crê 8000,00

dos quais, sinda existem Gr$ 2000,00, O restante foi u-

tixizado tilizado no pagamento de duas promisoriss ja vencidas. e

no asgalariamento de chaver Abrao.

b) Amigos 60 ichud - Estao sendo organizados e cobrados.

Foi aprovado o lançamento de uma campanhs de Amigos do 1

chud, cujas formas educativas deverso ser vistes pelo Ya

asd Famadrichim. 2

E) Foi reclevantado o problema do comite de Amigos do 1-

chud, cujas formss de contacto serie por intermedio das

Ea publicações do movimento e artzaot. Nao foi marcada dat

ta para o inicio desta.

   
2-- Futuros etividades-: Foram propostas uma serie do modificações no

quadro de atividades do mes. E

e) mudança dá comemoração interna do Tom Hagueto do dia

11: para o dis .15.- oneg-shabat, para dar oportunidade de

prepsraçao do snif para esta atividade.
b) mudança de comemoração interna de Iom Hastzmaut do 1

dia 15 pers: o dia 20.
com a chegada dos radrichim do machon dis 20 e sendo im-

possivel recepciona-los no mesmo día, existem duas propos

tes; a de fazer a recepção ou no dia 22 8208 8 Haflagaxa

 
ou dia 27,

Ficou sprovado; dia 15 = Iêm Hagueto 7
818 20 - Lom Has tzameut E
dia 27 - Hapanla é recepção sos madrichim 3 Contacto com os madrichim domachon - Propõe-se que se mantenha con-

“tacto oficial com os madrichim com o envio de relatorios, estes, e publi

cações. “ep acaboash aroar"|utei

Dror o +Hachalute Hateair O Aabonim o Gordonia o Macabi Hatzair
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Leאסזימה28-01

8
, 21

do salario minimo para cada:sh
vado custo da vida e os pastos

posa5 porém o elas»

psE gua

 

existem pedimos ata O

   Leghlichim supra. completemente os pastos dos-chaverirסקעת CHAVOTשס10390::

shl1 chim,' que tam a maior parta da: sua militencia

 

Ichud Hanoar Nachalutei

Dror o  HHhachaluta Hataair O frabonim O Gordonia “o Macabi Fratzair   
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הבהםוצםעצופיםמלס é cuease totalmente.o equivalente aos gastos
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em virtuda de sar

  
Ichud Htanoar Hachalutei

Dror o Hachalute Fbatuair o Habonim O Gordonia ₪ Macabi Hateair  


