
AS D:S REUNIDES DA VAADAT HATNUÁ REALIZADAS EM 31/12/53 E 6/1/54
Reunião de 31/12

es:Carabina,Arale,Anérico,Dov Tzamir,Dov Einisman,Bariach, Marian, Israel,Aron Erel
la-A)Seminario central do Ichud Hakibutzim

B)Seminário para olim chadashim
C)6arin em Dovrat
D)Shtliach para a tnuá
E)Chug Ideológico
F)Shiliach Aron Erel

AJSEMINÁRIO CENTRAL DO ICHUD:REALizará o Ichud de 15 de fevereiro a 15 de abril seu seminário
ideológico anual;devido a importância desse seminário resolveu enviar um chaver central do

meshek,o qual possa participar ativamente no seminário. Resolveu então a Vaadá enxiax propor

o future shiliach para a innuá e a chaverá Elena Czeresnia.
B)S EMINÁRIO PARA OLIM CHADASHIM:De 3 em 3 meses realiza o Ichud seminários com duração

la, finalidade d ה
ד 0

diarlazdo último seminario participou o chaver Asher Zichner,dos Vatikim,e os chaverim Saul

e Zirla,do garin que está em Dovrat.
הג 4propor para o curso que se realizará em fevereiro o chavef Jaco! Libman

huabo).

CGARIN EM DOVRAT: Omekasher Dov E. relatou a situação do garin,atualmente bastante-boa,

depois do trabalho por ele empresado e do ingresso do chaver Nuchem;o garin sairá parao curso

de ivrit em Jerusalem em |I9 de janeiros d+ 4
Resolveua Vaadá que o chaver Dov continua sendo o mekasher até que o garin 4 pa

curso 2 9 a
DJSHILIACH PARA A TNUÁ; Chegou a Vaada a conclusao que se deve escolher imediatamente

o chaver que substitulra o chaver Jose Etrog.Depois de se analizar os nomes dos chaverim

que se pode contar para esse trabalho resolveu a Vaadá indicar o chaver Mordecai Chaichik;

levar-se-á o assunto para amazkitut do meshek para ser resolvido o mais depressa possivel.

EJCHUG IDEOLÓGICOBDeverá ent rar em funcionamento em breve, tendo já se incrito um bom

número de chaverim;foram encarregados os chaverin Américo e Bariach de apresentar um progra-

ma de atividades para o chug.

F)SHILIACH_ARON _EREL:Recebemos a visita dd chaver Erel,de Guesher Aziv,o qual dentro de
um mes parte para o Brasil como shiliach da Sochnut para a juventude (controle das Hachsharot,

distribuição de dinheiro, contato com os movimentos, etce)eDepois de longa troca de idéias é

explicações nossas sobre o sionismo no Brasil saiu o chaver Erel com uma boa idéia do que
encontrara no país. Mostramos-lhe claramente a necessidade de agir entre os adultos e,princpal-

mente entre os meios assim ditos sionistas no Brasil no sentido do estímulo e apoio aos

movimentos chalutzianos,no sentido de vencermos e maú trabalho dessas camadas em relação

REUNIÃODEGLI/SA
FOI esta uma reunião normal da Vaadá para a qual foram convidados os atuais participantes

do curso de madrichim para chutz=la-aretz da Sochnut,os quais passaram em Erur Chail um

seminario ideologico dado por chaverim de Erur Chail e Mefalsim;pelo espaço de 5 dias;

tiverameles assim a oportunidade de as sistir ao que é uma reunião de Vaadá Hatnuá sPois

a nossa 6 a única que de fato existe em ação nos meshakim do Ichud.

Presentes:Aralo,Carabina,Dov, Américo ,Bariach,Mariam,Nuchem,Berali,Israel,os Il ma-

drichim da SochnutlArgentina, Uruguai e chile),

Ordemdo dia: 4)Correspondência

ו
)Erabalho na Maabará

))Madrichim
E)Imei-¡un para o meshek 
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AJCORRESPONDÊNCIA: Inicãa Inente leu-se a ata da última reunião da Hanhagá Nrtzit aqual desper
tou desusado interesse por parte dos madrichim,emtodos os seus pontos, principalmente no que
se relaciona com machanot-kaitz e curso da Sochnut.Leu-se depois cartas e relatorios de nos-
so shiliach Jose Etrog e carts de oriantção por nos enviadas à tnuá,

BJSHLICIMEFez-se uma analise geral dos trabalhos do Fiszel e do José.No que se refere
e / .

40 1058858 escreverzIhe comunicando que já estamos tratando de seu substituto mas
que de qualquer forma ainda e cedo demais para ele começar a se preparar para a vpltasdo :
qualquer forma sera necessario que o José deixe bem encaminhado o sexto garin e ele precisara
¡itroduzir no trabalho o novo shiliach;alem disso devera ele tambem,junto com o Fiszel,

e trazer dinheiro do Brasil em forma de Investimentos e isso sempre leva tempogogpor isso
devera a Vaada entrar em contato com 8 para esclarecer o seu tempo exato de shlichut,

A > 2 ,
ficando parem claro que nada se resolvera sem a concordancia do José.

Quanto ao Fiszel relatou o chaver Carabina que até agora o dr. Ben Shalom nao acertou
o Assunto;resolveu-se encaminhar a Hanhaga Eliona o pedido de que nos mesmos tratemos disso,

Por outro lado resolveu=se exigir da Hanhagá Elioná mais dois shlichim para o movimen=

to,de acordó com o qué ja ha muito está resolvido.

C)TRABALHO NA MAABARÁ GIVM-DOROT: Recebemos uma carta do partido em que nos pede que

façamos trabalho político-ideologico-cultural na maabará próxima do meshek;6 este um tra-
e a 1 a .balho que devera ser feito em conjunto pelos meshakim da regiao e por isso resolveu-se

entrar em contato com os outros kibutzim parg uma ação conjuntas

DIMADRIÇHIM: Dentro em pouco deverá iniciar-se o curso de madrichim da Sochnut para
o qual deverao vir 2 chaverim do movimento brasileiro.;resolveu=se que deve a VAADá estar

em constante contato com elesae orienta-los emtudo que for possivel;assim na proxima
- e ., b .,

reuniao da Vaada dever-se-a escolher um chaver do meshek que sera o responsavel! por todo
o trabalho com eles,

EJIMEI IUN PARA OMESHEK:Na proxima semana ochavor Miki,Merakez da Vaadat Haasbarámama
, , E cio .

vira para o m eshek dar uma sicha paraxaxaadxizia: os madrichim;deverese-a ver com ele
de uma forma definitiva o prosrama para os imei-lun no meshek,

Sendo o que havia a tratar encerrou-se a reunião,

 


