
 
  

 

-E יצולחה.רעונהדוחיא
SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Brasil

Porto Alegre, & de setembro de 1958.
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Hanhagá Artzit

São Paulo

Shaná Tova!

e
Assunto: Atas de maskirut

Ata de reunião de 23/8. Chaverim presentes: Ora, Chico, Pittlo,Dov, Mimosa, Gemada, Nilton, Reveca, Gilda, Eva, Ida, Cecilia B., ZeltzerSo'ita, Coca, Amalia, Miriam,
Pontos tratados:

1. Horário dasreuniões: far-se-á o Possivel para que haja uma sóreurião por mês, afim de que não atrapalhe o tempo disponível dos chave-rim. A Próxima reunião deverá ser com o chaver Jaime, no dia 27, ששא ₪Ehaעזטד<וא . y

2. Cargos e funções: Foi dada uma relação das funções inerentes 8 cada cargo. (Segui rá anexo um esquema),
5 Programação: A programação de setembro ainda não está pronto. De-ver-seá pomar por base a programação feita pelo Kinus.4. Jornal Dror: Ochaver responsável: Gemada. E responsável perante asas instancias: Chico.
5. Luach: Deverá ser vendido a Crê 70,00, sendo que as kvutzot rece-beráo 10% sobre o preço do luach. Encarregado: Zeltzer.9 6. Tton Nacional de Solelim: Deverá passar para o chug.
7. Trabalhos Manuais: Deverá ser tratado com mais cuidado na próximareunião,
8. Sifriá: A shichvá de solelim deverá organizar w sifriádo snif.9. Programação paraagosto: 23 a 31: semana normal

30+ Jordania (artzaá: Zeltzer)
51: tarde: teatro (Cacilda Beker)

noite: 23H: Fogo SimbBlico

Ata da reunião 27: Reunião extra ordinária com o chaver Jaime.Assunto tratado: Relatório do Kinus e programação da HA,
6... as rea

Ata da Reunião do dia 7/9, Chaverim presentes: Chico, Gilda,' Reveca, Ora, Solita, Eva, Dov, Pirilo, Zeltzer, Ida, Gemada.
Pontos tratados:

1. Programação do mês de setembro: Segue em adendo.

chil. andar eLachalwttl    
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2. Visita machlaká: Dias 26 a 28, O chaver Levy deverá ter reunião
com cada chug er separado. Dia 28 haverá um tiul de madrichin,

3. Kranot: Caixas: foi entregue Crb 11.200,00, sendo que nossa con-
tribuição no ano de 5718 aproxima-se dos Crê 40,000,00.

4. Luach: a chaverá Ana deverá entregar na HA Cr$ 11.700,00, corres
pondente à nossa quota de 390 Luach.

5. Chinuch: Em geral podegse dizer que a situação apresenta melho-
res perspectivas, mas ainda não conseguimos nos afirmar nas shichavot
menores que é o nosso principal objetivo,

a. taofim: o número de chánichim nas atividades está um pouco
SD melhor, mas ainda não é o suficiente,

b. solelim: a situação da shichvá não está muito boa. Há falta
de participação nas atividades em geral, principal
mente no que diz respeito às shichuvot, digo, kvut
zot mais velhas, nas quais a situação deixa um pou

co a desejar em relação ao periodo anterior. Uma
das causas talvez seja os centros de interesse que
Gem fora do movimento (clubes, basquete, etc. ).

c. Bonim: a shichvá continua ra mesma situação.
6. Furtóonamento das machlakot: Não se notou nenhum fúncionamento

nas machlakot, sendo que esta situação deve ser melhorada,
7. Militancia: Em vista da necessidade do chaver “Pirilo concentrar-

se mais no chug de solelim, o chaver Zeltzer deverá tomar a si grande
parte da centralização da militancia,
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