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 KINUS EXTR \סתסדז\ תדס :ד.30) כמ 0

LOCAL sHachshara 

TOCUNIT [El cição da nova Maskirut Peils,assim como discussão das propostas « serem 

apresentalas pelas poguishot de Maapilim,Magshinim,Bogrin.A estrutura lo Kinus so: 
> 

a 3 » seguinte: 

-Un maskir o dois secretários para a elaboração da ata 
Os snifim e as shichavot dov em apresentar propostas a Maskirut Poilã ató o dis, 
8 de julho. 

Os Celegados devem sor oscolhidos a partir desse critérios 

-Chaverim da Maskirut Poilá:3 

-Maskir Iasnif:6(un do cada snif N
u
s
 

-Merakzei Chinuch:6 ( unde 3 snif) 

-9.Paulo-5 delegãdas \ q 

6 Rio de Janeiro-5 delegados (sendo um de cada shichvá) 

-Porto Alegre-3 delegados (um de cada shichvá? 

-Curitiba-3 delegados 

-Recife-3 delegados 

-Salvador- 3 delegados 

O snif que não tiver elementos de uma das shichavot (maapilim,bonim ve- 

lhos e novos) perde automaticamente direito a delegado. Delegados são in- 

divíduos que tem direito a voto sendo que a discussão em plenário é aber- 

ta a todos, 

SEMINÁRIU DE TOCNNICT:31,41, 2, 

LOCAL: Hachshará 

TOCHNIT: Revisão, reformulação e elaboração dos tochniot propostos pelos 

9 Kinus. 

As vaadot chinuch de cada snif ficam responsáveis pela indicação de maapi 

lim, magshimim e bogrim que participarão do seminário.Será exigidp um traba 

lho intenso dos chaverim participantes do mesmo,no sentido que estes serão 

obrigados a dedicar manhãs, tardes e noites se necessário para o trabalho 

com os tochniot. 

A Maskirut Peilá sugere que cada snif traga o material que, julgar necessá 

rio e importante para pesquisa, desde livros até tochniot. 

Quantos aos mifalim da Kvutzá Shnat sesteséstão sendo realizados sendo que 

por decisão de Maskirut Peilá,só receberá os mifalim os snifim oue fizerem 

o pagamento adiantado do custo do mesmo. 

Lembramos que por 01508 H- anagá, cada snif sera responsável pelo paga 

mento da machane de cada chaver, isto é,se um snif manda 18 chaverimr 8 ם 

taksif Tor X,o snif terásrue pagar l0x(mesmo que algum chaver tenha pro- 

btêemas financeiros),   
 



Foi levantada a proposta (pelo Dov) da união do Dror e do Ichud do Rio ,es 

ta proposta será debatida na próxima reunião de Maskirut 6 . 

bi . im É Pas . > A a 

A “askirut Peila solicita que seja enviada com a maxima urgencia 

2 
 ו . . .

. 

a número de chaverim que participarao das machanot centrais,bem como, se pos- 

 ו 4
. ? . . 

sível um regaterin das datas das machanot lécais,e tambem as demais reali- 

zações dos snifim. 
- es 

Esperamos que sejam enviadas propostas quanto a T& E 

0 . 
. 

nus, das peguishot e do seminário de tochniot. 
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pela M.Peilá/Leiba. 

  
 


