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

agiTA Da RuUNIZO LO DIA 2/8/56
 

Cumparocsráms Ioche,Rosa,Nena, Peixo ,Bluma, Li ly, Nelson, Rost nha, María e
Zicios

ORBIM DO DIA
le Situação geral do snif
2e Chinuch

3. Chalutziut

4s Chaver ivad

5. 3802098213 קא administrativa
67 Guis la. rut

Te Itonut

94 Kranot

Ie, Tzofiut

los Diversos

. 18 rápida apresentação da sibuação do mif depois da
Hoatzã, constatou=se a necessidade de ewtrutwarese o por ou and erento
tod s os setores do snif, Rebificouese à resolução da Assefá Klalit no
sentido desta maskirut continuar dirigindo oc snif até fins de setembro

quando deverêmgo fazer nova 6 Klalit de eleição de maskirute Apesardisto, tendo em conta a entrada d, chaverá llaria em Hachsharã(21-9), foi
£bi/ aprovado par. substitul=la na guisbargt do snif o chaver Nekson,

2. Fôzeso uma rápida análise à côrea da estrutura de chugi
e aprovouese a seguinte constituição סהעה06200808ססמ respectivos mera
kaims

PZOF TU SOLELIM BONIM MAPILIM
Berl Nena Bluma Ioche
Israel Rosinha Lily : 010

Frida Ruth Dbrinha Rosa

Betinho Bernardo Hélio Nelson
Gemad a Cecilia Peixs

Lizete Sidney

Am

TZ deIM SOLELIM BONIM MABILIM
dna Me Mário Peter
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Peter

Glotiido

Ma

Anita

Peximi t.

Frida I.

VAADA JAMADRICHIM

Rosã = Chinuch hashif = lNoraloset Solita
Bluma «*Merakeset Bonim
lily * Morakosot Tzofim

21010 = Merakeset Naapilim

lena = Chalutziut Masnif

loche e Nagikir Hasnif

CasQuanu
Rosa

Bluma

Bernardo

Betinho

Frida Woolf

Merlo

Foi ainda aprovada um plano completo ds atividades pera a semana

e para o més de setenbro que consta mma relação 30
Je Áliateliâno,r : Falcu-ge sôbmo a grends importância 343868 ל

balho e da hecessidade de invertemios ba stantie força nesta tarefa no
período atual, sendo aprovados os chaverim Nena é Nele a como encarrg,
gados

1%Garias Pertoncendo ão 7º gestos praticamente à mioria da Ku
tzá Min Dorot, eutabeleceueso que ra próxima teuntão desta deverá ser
estudado um plano de atividades para o garim , bom como à indicação d
de wa váad que cuido de todos os problemas do período bem como da sua
umpliagio e contacto con 4/22/00 o gertm ma Hachghará e auifim,

Dror = Hechalntz  Hhatzair > Habonim - Gordonia - Macabi Fatzair
mtos ÓN  
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Stachan: ste trabalho fiva sob contralização do Chug do Maapilim pd
dovondd Gsto vestudar as formas do trabalhos
-Miradis om Hachghará: Decerão entrar ou Hachshará nc proximb dia 21
as chaverot Vitória e Maria, À machlaká do shalutziut ficouu encarrega
gada do encaminhatlos pará os exemos médicos e cutras providónd àse ne,

cossórias.
Ma chalutziut ainda espabeleceuese a data de 15 dá outubro

Dd »?>oir relatórico auplo e completo paro a Lanhaçã artzit,
vendo om conta que provavolmente haverá eu novembro uma shliciut ese

peciale Doveramos ainda fazer wa grande trabalho por tódas as vías q

jus tombs para a allá de mato de 1958, que de acórdo qm & orientação
da lontéá deve sor auplas

vs chaverim Peixe e Siúney ficam encarrogados & organizar

até 10/9 vma ofi ivinã de marcenaria ho snife
45 Loranut : Será foiba diariauonto por duplas. stas dus

plas serão fixadss em usa 11828 dos cháverim até 30/9.
sifriá: ada chaver deverá organizar uma sifriê en טסוג

Provavelm nte durante o MMIMYE/ Chodesh Eatruê(cutubvo )
dováremos f.zer uma grande companha de livrose

ב05 : O chaver Ioche fica encarreçadb até 15/09/56 de conseguir

o moshek mínimo necessário co snif, em móveise

Teatro: Deveremos construir no snif um chug de ieabro, íicando enca

regado d/WMdk// a machâarê do avad de dar passos iniciais para o
bom funciqnamentos

110010: O encarregado ds Kighut no snif 2108 gondo o haver gerson

dovendo esta machlalá ficar constituida polos chaverim: iltom, Roe
borto, Morma, Mimosa, Augusto, Roberto. às salas gas shchavot ficam
à cargo dos respectivos chugiimis

7 Se Secretariaaduinstrativa: Fica encarregada a chaverá
Rosinha paro treballar ne socrotcria administrativa d o saif, devend

imediatamente suprir alguns trabalhos urgentess

Ge Itogut : Os itonin das sachavei fivam à cargd dos chã
guím » Deve haver vem urgente raímião Jo chug de itomite ES

O Noticiério Internacional fiva sob responsabilfánde

do ch¿ver Sernuádos
Os ch2yerim Befmaruore Nena ficám encarrogadus ds pro

proparer um ItomeKir,

Dror - Hechalutz Wateair =» Habonim - Gordonia - Macabi Htatzair
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Te Kranot sos irabulhos do Ksrsm Kayometgá estam cn fndihtnndh! cm
damente dbvándose nóstos Ultiuoa dios SALHVLMIIABÁ/ intensificar o

trubala, e o quanto autes entregar as contas.

Be Cubsbubut* ic a cônstituida a soguinte comiszsño fina מס
Nelson, Ioche, Paixo; Deverá haver me reunido desta comisdo para ese

tabelecer planos de trabalho pará q gemestro, o & elaboração do orçêmes

o .

Ye ¿zofiut: severa ser iniciada ma próxima sem,na um curso do Se
eurros do Urgência, ficando responsávek עו a chaverá Gocilias devend +

todo o curgos ” ATA
105 lucaçt: constatouese o tremendo a trazo na venda das luchot ev

exossivo atrazo na vânda das mesas de São Paulo, pois chegaras aqmentá
dia 514 Resolveuso por, fim movimntar completemento o snif na vida da
mesmas até Rogh Hashãné

11, Jivergosk 1Porsa margades &lgusas femmides urgentoysorgónizam

sdosso 2ind- na própria revilido a sida am duplas para z venda ue lucag

Sem ₪ 18 ,8 rounião fol encirrôdas
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