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A ATA DA REUNIÃO DA MAZKIRUT EM 30/9/55, PO, CUA) a

+

Estavam todos os chaverim presentes,
Devido no adiantado da hora, propõe-se suspender esta reuniño, e que por meio de consulta, voltou-se a continuação desta,

2Propostas= Chug de maapilim- Elisa-Rikuz,
PN

- Helio e Tsaias, 7 \
Chug de bonim  - Raquel - Rikuz, 2 7 |

4 0 - Kutcho, Ni Ad
Chug de tzofim - Kutner - Rikuz, Ll
Santo André -= Zinho, Edith,
A.D.Go - Elisa,

Houve debates quanto à nomes,

Cheinfeld:- Considera que a discussão não deverádx ter sido feita. Estamos no momento de
fazer coisas mais sóriasx Com a saida dos chaverim do garin estã havendo um vácuo, e es
te é o momento decisivo. Está faltando ao snif algo de renovador. Que cada chayer seja —
na acepção da palavra nos seus cargos. Devemos resolver e estar à altura dos problemas,

99 Devemos projetar a dirigência nova, e resolver as últimas responsabilidades, Devemos re-
novar o movimento para não entrarmos na rotina, Cada grupo deve trazer e criar novas coi
sas, Os problemas do snif são resolvidos pela Mazkirut e não pela Hanhagã, Se os chave=”
rim não fizerem as coisas, não será mais ninguem quem as farã. Temos chaverim quantiba=
tivamente e qualitativamente e ainda não foi dado o possivel. Devemos colocar fundamen-
tos nos postos chaves, nas factualidades,

Ficou aprovada a proposta. y
Sem mais, terminou a assefá,
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ATA DA REUNIRO DA MAZKIBUT ;EM 1/10/55.
 

Roi feita consulta com todos os chaverim da mazkirut, individualmente, e aprovaram: -

K.B.B, - Edith.
K.B.K. - Ioche.
K.A.D.G.- Elisa.
K.A.H. - Helio.

vo Grupo de proselitismo:- Isaias,

Sem mais, ....

Estiveram presentes:- Boris, Isaias, Sazan, Kutner, Elisa, Ioche, Edith,

Raquel, Jayme, Kutcho, Duda, Os ausentes foram justificados.

Ordem do dia:= 1) Correspondencia,
2) Chalutziut,

1) Foi lida e aprovada a correspondencia,

2 Sazan:- Lea lista de nomes a ser convidados para a 188918 de Chevrá. do 72 Garin,

Tapós a assefá deveria aprovar nomes e datas. ; E

מ Devido à falta de trabalho, seja transferida do dia 9 para o dia 15/10/55 a

reunião de chevrã. Foi aprovada,

Fica o chaver Zinho o responsável pelo intercamhio entre a Hachsharã - Tnuá,

Sem mais, foi terminada a reunião,
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