ICHUD HANOAR HACHALUTZI
SNIF PÓRTO ALEGRE
Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Brasil

Pórto “legre, dia 17/9/56-

ATA DA REUNIÃO DZ MAZKIRUT
DATA: 11/9/56
encaminhar
Esta reunido foi convocada [ara
rios da
horá
os
r
reve
algumas atividades mais urgentes para o snif,

ionamento das
semana e estabelecer orientações concretas para o func

machlakot, e aprovação das ne smas.

1- MACHLAKO? -

2

criação, além da comi
a- Gnizgarut- Foi proposto é aprovada a
amente das co bm

usiv
são financeira, de uma comissão encarregada excl

chuguim.
branças das mensalidades, contendo represer art es dos
Tzofim- Jaime ( Jemada)
Solelim= NenaBonim-

Norma Marone

Maapilim- Miguel Dubim
Magshimim- Nelson (re sponsáwel )
executar,
b= Tzofiut: Deverá esta machlaké progrsmar e

esportivas.
alóm das cousas normais, um plano de ati idados
Responsável- Peixe,
Tzofim=-

Betinho-

Solelim-

Sidnei -

Bonim-

Jacó(boné)

Maapilim.

Flávio» Israel-

e- ITONUT- Deverá ssta ma -chlaxá a la, reunt"o slaborar u
amplo programa de publicações para shchavot nacioa is. Fica Simiaa
cergo da à chlcká os Itorsi-kir, incernaciona) e geral,
Responsável- LilyTzofim

- Berl-

Solelim

- Bernardo-

Bonim-

- Ana Maron(bon”)

Maapilim- José Starosta= Mario. Poter=

Dror - Htechalutz Fhatzair »

Htabonim

-

Gordonia

-

Macabi Hatzair
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d- Socorros Urgentes-

deve iniciar-se esbh

Conform a resolução da última reunido

semana um curso, para o qual foram aprov
ados
Responsável- Cecília.

Particija ntea: Nena- Lily= Israel- Sidnei
,
O chug de bonim deverá indicar chaverin

que A rticipem do curso.

e- Chalutziut.

constatou-se a necessidads de irbiensifica
r

bs
ir abalhos desta maochlaká, ficam 0 de serem visibadas
vórias instán

cias, no sentido de obterme informagd:s para
podermos diwuk «sr nos

ss irabalho

de ÁAliat Noar 6 Shacham, Dew -se ainda
intensificar o

trabalho com os casos já exis tentes,

f- Grupos de Estudos- Meapilim. Foram indt-a
ds

dos grupos de estudo

+

como responsávei

Grupo Beit. manháã- IocheGrupo Guimel- Tarie- Zicio,

2- Tiulim: Foi apr sentada o progr
ama dos tiulim de tzofim,

solelim e bônim,

ficando para um próximo encon
itro da mazkirut,

as
informações sôbre locais dos 8 smos.
5- Maurício Meiler- Este assuto já foi
visto em várias reuniões

ficam

o definitivamente aprovado o envi
o de Cri 1700,00 ra o

Snif São, Paulo,

4- Páteo- Foram aprovados uma
série de traia lhos no páteo no
seri
tido 86 6107880 e remodelâ-l
o, afim de possibilitar seu
me lhor

aproveitamento.

Finalmente viu-se o horário
da se mana que consta

em outra relação,

Dror

-

+echalutz hhateair

>

HHtabonim

-

Gordonia

-

Macabi

Fatzair

