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Prezados Chaverim

Reuniu-se a Maskirut do Snif Pórto Alegre nos
23 dias do mês de Julho com a finalidade única de abordar-se o assunto re
ferente á shlichut, E 2

2 Primeiramente, o chaver Aragao Schneider expôs
amSua opinião sôbre a situação que atravessa o nosso Snif, sendo que a segui

apresentou o relatório de sua shlichut,
Analisou o trabalho feito com a K.B.K, da 86-

guinte maneira; > 2
1- Trabalho individual:- Neste sentido o chaver Arao congtatou que Ax

nao houve grandes resultados para o snif,de-
vido a toda uma personalidade dos individuos
seus problemas, heterogenidade, etc,

2- Madrichut na K.B.K.:- Quanto ao programa de sichot desenvolvido du
rante seu periodo de shlichut, constatou uma
deficiência pessoal devido aom seu redugido
tempo, e a heterogenidade do nível cultural
dos chaverim,

Com a divisao dos mesmos em dois grupos de
- estudos, o mencionado chaver, informou a mas
kirut sóbre as duas reuniões levadas a efeis|
to com o grupo "beit", e outra com o grupo
"alef”.

BONIM - apresentou o Chaver, seu trabalho junto a esta shichvá até o perio
do de sua ida a machané. Tendo trabalhado mais assiduamente comes

' os chaverim: Kapura, Abrao, gonny e Rosa; tendo comoresultado ma-
is disposição dos mesmos em relaçao ao movimento e em específico

Ñ á madrichut, com os queentre emtes possuiam kvutzot de Tzofim,
SOLELIM- No trabalho desenvolvido com o Chugyk agiupessoalmente ao Adão

dos madrichim, no entanto devido as condições específicas dos mes
mos, constatou uma grande drregularidade neste Chug. Emisua madr
chut coma a K.Kadima, desenvolveu trabalho individual com os Seg
guintes chanichim:Mico, Bluma, Rosa e Beragrdo, No entanto devi
60 80 espírito da kvutzá não foi possivel dasemyskixer haver um
trabalhoem conjunto,

TZOFIM - Em reação a este Chug, realizou um trabalho com os madrichim, 1il
gado ao seu trabalho individual anteriormente mencionado, Verif
cou.o mesmo uma maior disposição dos madrichim,

Após este redatorio da shlichut do chaver Argo néste 2 meses, o chave
Nhuch analisou em totum q trabalho realizado, chegando a conclusão deque
apesar de todo trabalho ado, o mesmo fóra imfrmtífermx improfícuo,e
que protanto dever-se-á modificar as normas de trabalho,

Os demais chaverim analizaram o trabalho do sheliach e a situação do
snif, chegando-se a conclusáo de que (apeser de teabalho rastizado nestepeviedo às 2 meses jo snif continuava na mesma situação, devendo-se porta 



Folha 2 ( Continuação)

to aumentar de ora em diante, nossa insistência frente á shichvá de ovdim
para que a mesma Ansaias no trabalho, evitando um acúmulo de tarefas
aos chaverim de dirigência, e para que possam estes com menos encargos e
maior visao, tentar tirar o snif da situação crucial que ora atravessa,

 

Ata da reunião de Maskirut realizada aos 3 dias do mês de Agosto de 1952.
Após ax leitura da ata da assefá anterior, passou-se a apresentaçao dos re
asasron das atividades das diversas machlakot efetuada durante o mês de

no |:

Sgan-Maskirut:- Quanto ao fichário constatou-se que foi realizado em quase
tóda sua totalidade. Com respeito a Organização de Masquirut, muito pouco
foi feito neste sentido.
Chaver-Havaad-: A programação de mesbibot foi quase que totalmente realizada
com excessao da de Bonim, visto estarem os mesmos em Machané. Apesar da efe
tuaçao das messibot, foram as mesmas bastante deficientes.
Houveram algumas reunioes de ensaio pesado Coro com as diversas shchavot.

; Com referência á orquestra , toranut e marionnetes, nada se fez a respeito.
» Itonut:- Constatou-se que sómente o iton de tzofim foi elaborado, bem como
somente ativizoulse no setor de Itonsi- kir, esta shichvé.
Quanto a sifriá, náo houve procura de livros,
KRAnot:- 0 resultado total da campanha de bonus 101 86 049.000,00,0

que já foram enviados é Hanagá Artzit. E a rifa rendeu (1$ 3750,00, sendo que

gastou-se 500,00 na compra do rádio. 0
Quanto a representações no K.K.L., foi o chaver Arao Schneider o representan

te , e na Unificada, chaverim esparsos. 6
TZOFIUT-: Nada foi reakizado neste setor, anão ser aHaflagá de Ovdim, que E

segundo a opiniao do Menahel Hatzofiut, foi de que nao cumpriu nenhuma fina-

lidade.
GUISBARUT -: Foi apresentado os relatório dos meses Junho e Julho.

Mês de JUNHO

ENTRADA SAIDA

; Saldo do mês anterior.........-1.180,00 3 ........0
Comercializacd0.......150,00

A5 Fita para mimeogré£o. 108,00
8 Deco velo. cia o se vino o 9 Corte de papel.. E 2 40,00

doido Comercialização. יי100,00.....
" ו, ORENES 2,50

Condução. x eve 0
1 Sara src OO)TOTAL ...... 3.198,50 ¡y Y 11. 27,00

TS0
Taloes de Bonus....,..360,00

Entrada. ..3.198,50 Viagem de Campanha... .210,00
Saida.s .. 1:176,50

SALDO. 0“ » 2,022,00 É TOTAL 4500441, 176,50

Mês de JULHO
ENTRADA 7

Mensalidade K.Degânia... 45,00 TOTAL de Saidas.....,.. 2,992,00
Mensalidade K.B.K. ...... 310,00 » 2

AAebo 1, 50,00 Entrada... 6.337,00
: 0 ל iios 2: 992'00

Hita iioco LO ON eo

i Total... .. 6.331,00 aOS 



 

Fôlha 3

Quanto a Amigos do Dror, pouco foi ativizado neste sentido, : ;
Resolveu-se pedir a Eamgéó Hanegá Artzit relatórios seus e dos demais snifim,
visto fazermos parte da guisbarut una, (der diwersos salte.)
CHALUTZIUT -: Foi noticiado que o chaver Nhuch conseguiu um emprego, encon=
trando-se já em trabalho. ;
Quanto a profissionalização de Bachurot, nada foi feito neste sentido. 2
Foi apresentado o relatório do Shituf, sendo que dever-se-á enviar 4 Hanagá.
CHINUCH:- Ovdim : Durante este periodo a shichvá foi dividida em dois grupos

de estudos.
Solelim : Sómente a kvutZá Degânia , esteve em funcionamento mais
ou menoss normal,

Tzofim : O chug de Tzbfim funcionou quase que normalmente, tendo es
tado tódas as kvutzot em atividades,
Bonim : Foi apresentado o relatório da maekané de Bonim, constatan-
do-se que à mesma conseguira resultados positivos para esta shichve

O chaver Aráo a presentou a necessidade dos chaverim de maskirut, toamrem

pra suas machlakot, chaverim que-desempenhem as funções técnicas ,Sendo que
para a próxima reunião os menahelim de machlakot, deverão trazer suas plani

ficaçoes neste sentido.

 
Sem mais de momento despedimo-mos com nosso chalutzian

gu.

ALÉ v'Hagshem

A 6 5,

(E quden”Reed
C. Kersz
Sgan- Maskirá

 
  


