
PROTOCOLO DA REUNIÃO DO VAAD LENAAN HACESHAROZ
(do dia 26 de novembro de 1959)

Assinada alista de presença, foi dada início à reunião pelo sr,Kcpenhacen, tratando-se dos seguintes assuntos!

a)jLeitura da ata anterior
b Correspondencia
cjEleigáo Ge nova presidencia
djFuturas atividades de Vaad

Pa ER E 8 lida a ata da remião anterior e a seguir aprovada. Passa-setão à leitura da correspondencia que consta das seguintes cartas.: l)Pedidos de aliá dy Betar, Tehud e Hashomer, O sr, Fopanhageninforma que as providencias ja foraz tomadas,
2 2(08 29 lehud comunicando a inauguração 81 13 808proximo, no X.H. din Dorot, do cheder hatarbut em noma de Avraham Chanchamovitel

3)Carta do ashomer Hatzair pedindo ao Vaad custear as despesashavidas cem o conserto dos estragos oçcaslonados pelo ultimo temporal.
0 chsvar Brujis propos que Ssse pedidg passe a figurar na ordende dia e £ preposta e aceitas Antes disso porem e explicado melhor pele,chaver de Hashower o que ocorreu.

ver Meler -Pargunta à mesa quen responde peles danos havido? Estende-sesotre o gs acha deva ser o Vaad Lemaan “achsharot, tocando na questão dascondições em que, viajam os chalutzim, exigindo melhor tratamento para es
Mesmos. ;
Chaver Brujis » Diz que mão se tem o direito de exigir condições diferentes
para os elim chalutzim 9 que a Sochnut procura trabalhar cou as Companhiasque lhe oferecem as melhores condições financeiras.

Outros chaverim se manifestem epinanndo que não se deva fazerY:>» discussoes ao 29002 desse ponto, passando-se então ae pento seguintte da ordem do 012, )08 é a eleição de nova presidancias 2

O chaver Fopenhagen propõe que o SP, Camerini seja 0 novo presi-ente, pelo fato da sua grande experiência nesse trabalho, e a proposta6 acolhiãa por aclamação de todos os presentes.
Quento a secretaria propós-so que haja um rodízio entre os chaves

rim das tnuot, permanecendo por ora o ¿haver à Tchug,
: Ha uma proposta 66 016 26 9108 tambom wa tesoureiro, mas tal *

não s aprovado, por se achar que não € necessario, podendo y» proprio pre-
sidente desempenhar aquelas funçõeso

Ha ainda uma proposta do sr. 076% 86 que se ferme un pequena
execytivo que auxiliaria,o presidente nas questões de emergência, mas
tambem tal preposta não 6 aprovada por não se achar necessarios.

Entra-se entao no último ponto da ordeu do dia, psdindo o chaver
Erujis a palavra para expor o seu pensamento a respeito do que devs ser
a orientação para o trabalho futurodo Vaaã. Diz que em primeiro lugar'o
Vaad deve ser o organismo que leve 3 rua judaica a existencia dot mavi-'
mentos juvenis e suas hachsharoi e que em segundo lugar o Vaad deve »rg-
curar fontes locais para a formação de uma cuixa permenente de Vané, ja
gue havera dificuldades com proveveis cortes de taktzlvim na Socimute. 



%

 

Acentugu que apesai dicso conseguiuise regularizar completamente as,entradas de taktziv-chaver e taktziv-brjut e que isso representa un
Passe serio para as hachsharot, Quante as quantias para inversões se-rão provavelmente reduzidas. 2

- concorda com e chaver Brujis nos varios ventos mas exigeque o Vagd se respensabilize pelos prejuizos causados pelo temporal Aachshara de Hashomer.
: 812 que estranha a posição dos movimentos juvenis quanto ao

êsstino a ser daio ao dinheiro arrecadado pela WIZO no TOM Hechalutz, em
Vista das dificuldades atusis do Vaad Lemasn Hachsharot e da necessidade
imediata de se cobrir os tais gastos. Acha que parte desse dinheiro deve,

8 era 9V e “achsharote
anken em um ano, o dinheiro para briut foi obtide por empres

no d3 magoit com garantia das oppanizações4 o
ו - informe que «te então a Nize auxilisva os movimentos

e as hachsharat da verba comim, e o Tom Hechalutz foi resolvido parg fa-zer um empraendimento especial. O kinus resolveu que este funde sera
destinado 9 movimentos om sij machanot kaitz e hachsharete O fundo co-
brirs tambem + emprestimo de 0244 50.000,00 para briut de ano passados
SP. 2971מ1= 7866 a Wi z0 adiantar גש Bgshemer Hatzair 024050
Eee Acha que a Sochmut, como prepristaria das hachsharat, deve o»brir
osgastos con a tempestades 2
Apos debates geñeralizados sobre diversos pentes de vista, toma a palavra 8

ver _Bruchis - 0 vaad mesmo exiglu uno certa procedura para con dipnelo
TOS, segunéo a gual nás Bruchis deciós, e sim a Sochnut. Portanta, 8 q +
a Sochrut pedera decidir sobre tal pedido, Porem, una vez que so fala em
taktzivim muito muieres, não & um passo inteligente vir agora con una
propesta de 17 aí1 eruzciros tendo em vista exigências ulterisres.
Kariv= 4 pedido, esclareceu a posição da vszos Jia reunião com os mova
juvenis, a bizo comunicou sobre o furêãs pro chalutzi e as regolnções de
xinus sebre a divisios 0s movimentás por sua vez explicara“ que heje os
problemas das hachsharet en sua maiorla apeduta se résolveran, e ge a
situação material des movimentos ae gentrario torneu-se mais precaria.
devendo nais adotar-se um sutra criterie para Givisño. As chayerot da
Wizo comunicaranm entáo que, na reunião nacienal, levarão es maxima conta
tal situação, é
ipucois - propõe que e Hashemer Natzalr fique livre do se dirigir a
Wize ou não, procurando então sutres meloss
A proposta s aceitas i À
Outrossim, fixou-se a proxima peunião em volta do dia 2) do dezenbra,
precedida duma visita do vaad as hachgharote Reselyeu-ss turben que
para tanto deve a Unificada Central dar e devido financiamento. O Vaad
deve escrever imediatamente, lembrando ao mesmo tempo a carta anterior
sobre e assunto, que ficara sem respostas
Foi tambem comanicada a realização dum congerta beneficiente pola Cherut,
tendo sidos convidados os moviientas” juvenis. ;
Sem wais pontos na ordem do 612, 601-808 por encerrada a reunião.

 

 


