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Agular da Vaadat Hatnuas Estivoral presentes os chaverin: Mariam,Realizou=se neste día a reuniad re
» Bariach, Mordechai Chaitchik e Chana Chaitchik. A ordenlitra, Beraly, Nuchen, Carabina, Eili Argaman

do dia foi a seguintes 1) Correspondencia :
2( das atividades Y

? 0 Hanaga Eliona = relatorio da situaçao e debates « Varios pontos isoladose
4) Relatorio da schlichut do Karabina à Europa e N.Africa,
5) Seminarios y
6) Madrichin

7) Diversos : a)' Chana Chaitehik
b) Proxima reuniao

c) Restruturaçao da divisao de trabalho.

1) Foi lida a correspondencia enviada e rocebidas Constatou=se que o contato com todos os setores1 . . > ו , 1 .sob responsabilidade da vaada restabelacet-se com toda a intensidade - 0 menos, de nossa partes
2) Foi apresentado um rapido relatorio sobreo desenvolvimento das diversas atividades programadas :.Ajfúntatoconomovimenta: correspondencia en dfaz fton.en vesporas de inpressao - deverá estar
pronto ate o dia 13 a 15/X1 >  folheto sobre o meshek em elaboracad; preparativos קבב \(e
do Chaitheik em execução,

e encontra em Ranat Yochanan; correspondencia.

.BJ Conta יל us ne pd ,El Contato Emogarin 3 A novo nokashar + Américo, das
ativa; o chaver Mosca dara uma conferencia durarte esta semana, devendo na proxima seguitx o chaver
Chaitohik,

. .
. . sos % . 14 . LeC) Madrichin > mantida a correspondencia necessaria; assistem as conference às dadds ào garim; combina

as combinações para a sua haschara em Bror Chail ו

anti
1 >

da sua participas o no:+tton a tnuas

estabelecidas as mais estreitas relacoes 5. nossos chaverim Bariach e Américo parti-
D) Hanac4 El tona

cipanm- ativamente,

E) lton-Kir : publicado o primeiro numero, devendo io 2, = já em fase Tinal de preparaçao - sair logos¡EJ Partido: os trabalhos para a organizacao do snif do partido estad se desenvolvendo, apezar de ter
0 ia aprovado: ;'a campanha palo iton-kir inicia-se dentro de 2. . A . 2 . e -las é uma conforencia'- Baruch Azania - ja esta marcada para o dia 2/Xl ; a vuada foi restruturada

tendo à Mariam substituido o Mosca; o snif devera estar organizado dentro do prázo previsto, apezar do
atrazo. inicial
e aa” " E ו e 7 . Ls 2: . . e. $ A 0 ho ₪ 1%Kinus 201 :ja foi afixada a lista de inscriçoos no meshek; o chaver Benjamin. By ja se
encontra em casa fazendo à e xposiçao; os artigos: para a folha do Davar. , referente 40 Emprendimento,

sendo ul timadosos preparativos tecnicos para a viagem do
sorao dentro em breve entregues; estao

1 i i ן Ea? Es .meshek aux a abertura publica em Tel Aviv ego congresso propriamente: dito, em Beit Ber]; foi mantida
frequento correspondencia como chaver Kitron sobre o assuntos

. e Me 5 . . . y3) 0 tema h.E. se dividiu na reuniao en duas partes:Apelatorio.da situação e posiçao do meshek e 8)
pontos especificos,

A) Situagao : o chaver Harabina apresentou um relatorio exato da situação dificil] por que passa a
Ha Es pela falta de militantes intograis, chavonim mobilisados nos meshakim tnuatim e que ate hoje
os ditos meshakim , apezar das decisoes tomadas, nao apresentaram. Este falta dun apoio eficaz. impediua realização dos programas estabelecidos com claro prejuizo do movimento mundial y assi privado duma
Instancia mundial ativa, Em reuniao realizada ha 3 dias na Hanaga Elionaços nossos chaverim assumiranuma atitude energica que culminou com o compromisso dos meshakim de apresentarem, dentro dum nes, as
pessoas nacessariase. Ox chaverim da maskirut do Ichud presentes, comprometeram=$e a fazer toda a pressal
no sentido, de.queassim so faça; tendo-se na ocasiao eleito uma maskinut peilá mais ampla, do carator
provisorio = um mes - , da qual participa o nosso chaver Bariach, cuja funçao especifica ú resolver
este problema e tiraria Hsle da presente situação. Kuxrennianxa A Vaadat Matabs ה001156ששה

Rap, 0 seu completo apoio as exigencias do thaver Karabina, tendo mesmo concluido que toda a sua |
continuidade na tarefa de maskir da H.E, somente podera se basear nó completo preenchimonto destas 4

%|

8

.
+

   

   

 

 
 



 
 

  2 E a E 5 a ; / ְ 6

A à ; e : ו

4KIBUTZ B ROR-CHAIL 7 mera םירבעהםירבועהלשתיללכתתוררתסחה )
ICHUD HANOAR HACHALUTZI ו 2

Doar Ná — Chof Ashklon :

ISRAEL 8 מיעבתיפותשתובשיתהלםילעופתצובק

Foi reafirmada גת8609810ב08 dum contato ativo-da Velso ססח 5problemas da H.Es, tendo-se PRAXÍBRARRÁR |
dade os passosprafic os «para a ofetivaçao,ex combinando a discussad previa ama na Vell. das ordens do. js
dia das reunioss da Hole, bem como relatorios períodicos da situação e daa de oriontaçãos O chaver”
Karabina oxpos tamben e pedido de ajuda do meshek om trabalhos práticos da Hanaça, tendo sido a questao
postergada para o estudo .do plano concrotos
B) QUESTOSs especificas za) Schlichim para 0-Brasil - discuilu-se Ignganerítecon o chaver Kapabina 9
referido problema. Os varios candidatos apresentados afo à presente data nao foram xginítos aprovados =
3 candidatos '= , por diversos motivos. flo momento existem duas-possibilidades = Avram Cohen de thulda e
Israel Sheffer, de antigo dirigente do Hangar Raovod '», muexadk com as quais so entrara em
contato para a invostigagao aproprtada.(Hl Apoio Financeiro para obrasil < segundo o que foi possivel
0ato magora a questao esta assim: Israeli, esta interessado e disposto a mandar, restando somen=:
te a resolugao dos problemas tecnicos de envio, pois o canal apropriado ainda nao esta pronto; Benshalom =

m do-arçamento regular, nada podemos esperar no momento; Kitron = muito pouco provavel gue se consiga
90 Ficou tlaro que tanto:a $ «Es , como à Velo; continuam fazendo o maximo de pressao para consegujur

de todas as fontes possiveis o máximo do auxilio. (c) Madrichim = foi apresentado 0 programa. de
seminario para os madrichim apos sua haschara en Bror Chail, que devera, segundo pedidoda Ne. ,. se
iniciar no dia 1610 ahaaschará ve Assine bo dia1 term inan os. madrichin em Ramat Yochañan, de
16/X1. a 16/X11 fazom Haschara en Eror Chail, de .16/X1t ate fins. de dezembro: seminario junto com os
madrichim do Habonim, de fins de dez mbro"ateóo reinicio do liachon |" resumo ), seminario tnuati organizado  

 

pela 4/11/1955 = reinicio do liachon, K- Durante a sua estadia no meshek, estarão sob responsabilidade
da Vaadat tias
4) Relatorio da Sbblichut do Karabina 2 foi apresentado o relatorio escrito, que supomos ja seja do
conhocimento dos clhaverim, Na assefá clalit de 29/X devera e dito rolatorio ser apresentado: pelo Kara-
bina à chevras

5) 5001037105 : recebemos comunicaaçaocohwlte dexunkseminar para um seminario do Partido e im do ו
picasse pela nad participaçao devido ao programa a ser desenvolvido é por dificuldades tecnicas do
momento,

6) Madrichim = Tendo-em vista a proxima chegada de grupo de madrichim “ão mashek, foi indicada a chaverá
וסב WVeinfeld. como hekasheret da Vil. entera 'oA e 0s madriçhims Foi discutida tambem a necessidade

de realizar, antes ida ו dos madrichim bra ileiros, um seminario sobre'os problemas específicos de
seu trabalho-e da inuas data e o “programa-serao patibutocidos oportunamente,
7 versos : a) Nao foi0 a proposta de que-a chavera: Chana saisse pára o curso de jvrits Julo
e: mais proveitoso para-o-seuproparo para o trabalho na Enua”prosseguibe com o estudo de cantosesdancas, etc,, no mestek, para o qua! se obteve, ha maskirut,horas do sidura

b)fProxima reuniao - devera se 1 rãs do dia V5/XI, junto.com Mosca e Chaltehik, com
os quais so fará a discussão final sobre suas respectivas schlichuiot

c) Por motivos tecntoos., decorrentes da_proximidade. de sua viagem, 0. chaver-llosca estã
impossibilitade de participar nos trabalhos da comiss ao organizadora-do snif do partido, pelo que foi
substituido pela chavera Marfâm, Por sua vez, à chaverá Marian foi substituida na comissão da Kinus pelochaver Nuchem, O chaver “Karabina sera 03, membro da comissad editorial de elbho sobro o meshek,

 

que
fica pots assim contitutdar Ziguo, Sorcily'e Karabinas
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