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Americo, Mariam, Mira, Nuchem, Chhitchik, Barlach, 6
a) Correspondencia, (b) Dapim ו le) Schlichut do -
o, (7) 5, garla, (g) Diversos: 1) Publicação sobre o 1

Estiveram presentes à reuniao: Peter, Beraly,
Mosca, Saras À ordem do día foi a seguinte:
chaver Mosca, (d) Mifiaga, (e) Chug Ideologic
meshek, 2) Seminario central do Ichud,

a) Correspondencia :
Foi apresentada ג correspondencia recebida e enviada, Ate o prazo maxino de uma semana todas ascartas deverao ser respondidas.

ה
Fol feita a discussao erifica sobre o boletin nº 6. Apozar da unañime concordancia sobre a suas
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qualidades, foram feitas sugestoes varias de melhoramentos Duas foram as observaçoes principais:melhoramento tecnico 6 aunpliaçao do conteudo, no sentido de Incluir mais tenas sobre o meshek,assim como artigos sobre o pensamento político da chevras A vaada8 do boletin sax atuará nestesentidos
Foi apresentado o relatorio do andamento dos trabalhos do nº 4 bem como o programa de seus artigosPer motivos tecnicos, de absoluta força Maior, este numero sera publicado com o atrazo de 10 dias.Foi apresentado o programa do nº 8, que devera saip,rogularmente,no dia 15 do janeiro, pfeFoi realizada a discussao sobre o local de impressao, levando em conta a resposta do movimentobrasileiro e a sua disposiçao de Imprimir o Dapim no Brasil, Apezar das patentes vantagens en dinhel»ro ( do despacho), e de grande abreviamento do tempo de recppção, foi resolvido prosseguir com aediçao em laraely considerando y grande valor educagivo «psicologico do meshok realizar ele todo6 o trabalho e distribuir diretamento a Suapublicagao para os diversos setores da tnua “no
Brasile foixiunhas Consideramos tambem a vantagem de nao sobrecarregar o movimento com tarefas quenos mesmos podemos realizar. Afim de remediar ao maximo o atrazo no recebimento devera ser enviadopor via aerea o maior numero possivel de exemplares,
e hifchu Mosca
Discutiu=se amplamente a schiichut do Mosca, especialmente na parte referente ao seu contato como movimento, K Os cinco pontos seguintes sintetisam à posiçao da Vaadas (0) 0 chavor Mosca segueschlichut especial para a tarefa especifica de organizar e trazer para Bror Chail um grupo de
שי

aliat hanoar, dovendo em torno desta missao se concentrarem os seus esforços en toda a sua pernasencia do 6 meses no Brasil; (2) Como chaver do movimento, membro de sua vanguarda realizadora,deverá prestar ao movimento todaa sua assistencia, especialmente no sentido de transmitir ¿ tnua”no galut o espirito vivo de pais” e de estreitamento das relagoos da tnua com o seu meshok, e doishuv com o seu centro colonigatorio, go» sempre que esta atividade nao redundar en prejuizo daobjetivo central do sua schlichut ; (3) Segundo o takanon de moshok tnuatis aprovado en kinus datnua, o chaver Mosca dovora”so colocar ao lado da Hanaga Artzit e participar deseus trabalhos
Vaadat Habmua devora se por em contato con o movimento con
deו direçao e orientagao da tnua

o fito de explicar a este a funçao o a posiçao do Mosca no Brasil, bem como para obter o maxino desou apolo e ajuda factual para o trabalho de Mosca; (5) Dever-soeapropor à Hed, a realizaçao dumapeguisha “especial com o Mosca, logomapos a sua chegada, onde devera ser dobatido e programado todao Trabalho conjunto, para a formaçao do grupo de allat noar, q para dofiniçao clara da posiçao
do Mosca no movimento, Devido a premencia do tenpo ( somente E meses ), esta peguisha devañár ser
realizada sem a menor puiduxdaxtunp demora,
Foi combinado manter-se o contato o mais constante e intenso entre a Vaada 0 0 Mosca.

et o relatorio aprosentado, constatou=se que a quasi absoluta totalidade do meshok Inscrevousseno partido ( menos UD que ainda quiseran esperar o 2 que se nogaran),
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Discutiu-se longamente sobre a formaçao de organizaçao do partido dentro do mesheke Dois sao es
pontos de vista; (12,) Organizar um snif do partido dontro do mesbbk, com a sua assofá oo seu

vaad, += pois QU) estas a forma estrutural do partido dentro des kibutzla » 12) pormitira maior

atividade partidaria, (3) por ser a única forma que permitirá aos chaverin nao doppartido, nas
participarem de sous problemas, trabalhos, direitos e rosponsabilidados, (4) esta de acordé con a

ideia do kibutz aberto a todas as corrente,

(42) Considerar todo o meshok cono tal, mashok definido para o partido, sendo a
assefa clallt tambem a última Instancia para os assuntos pabtidarios o a Vaadát Handhá, o seu orgao

dxecutivo, con una machlaka “especial para os assuntos da niflagá, se pois (1) Nao se eriarao duas

assefot, a do meshek e a do partido, e a unidade da chevra estara preservada, (2) Se facilitará
a nad separaçao dos problemas o dos chaverim, meshkistas e tnuatistas, (3) A atividade partidaria
₪ à mesma quo con snif, com a diferença y à favor do que internamente a responsabilidade q as

ancias sério mais ו o conjuntas e externamente , per se poder falar en nome da chevra,
mais forto, (4) nao exclue os chaverin que naó sad do partido, porque tera todos os direitos de
participar en tedes es debates eexpressar o seu ponto de vista, como en todos os pontos das assefot

elaliot, (5) esta de acordo con a ideja de neshek tnuati, Isto 6, kibutz politico, que tem uma
tendencia o uma nissad determinada, apezar do om seu seio haja toda a liberdade do credos polificose
º Possibilidade do mutuo convencimento.
Devido ao adiantado da hora fol a resoluçao adiada para apos um novo debate final na proxima Flu»

ויל Ate | ço questoss do partido continuam n sob es cuidados da Vaadat Hatáuas

Devera se organizar um chug idoologico no meshoko Tera _reunioós ergo estando toda a chevrá
convidada a participar, Apos as primeiras reunioos sera escolhido o grupo participante definitivo,
de acordo con a frequencia contantes As conferencias serao dadas, principalmente, pof chaverim do
meshok, alem dos eventuais convidados de fora com os qual se puder contar, À primeira reuniao
deverá. se realizar em tonoxitorno do dia IO pfe, o a sua ordem do dia constaraa) carter do
chug, b) programa, c) divisaó de trabalho, d) a primelra artzads 0 chaver Nuchen 804

f).5ºgarin,
Foi apregentado um sucinto relatorio da situaçao do garing sikuzgaã que espelhou a boa haschara
que estao fazendo e o feliz periodo por que passamo (5 conferencias de chaverim de Bror Chail
deverão prosseguir, sendo que mais 2 deverão ser dadas neste ultiião mes de Ramat Yochanan,
À Vaada “entrara “em contato com a maskirut do meshek, no sentido de ultimarem-se os preparativos
Para à recepgas do garin en casas
Fela estabelecido o seguinte programa para a Peguisha “do proximo dia $ de janeiro: 1) AnegSHabat

"a ga foira, 2) Sabado: ) » Artzaa do Karabina sobre 2 Hitiasvut do 1 llo Artana do Bariach
Brorו Chall,e Bror Chail » o 5, garin, ו Redátorios e debates. O objetivo desta peguisha,

n, antes da vidda definitiva do garin, é preparar a sua entrada no mesheka Durante a pegui-
sha devora” reunir=se a maskirut de garin com a maskirut do meshek e Vaddat Hatnuas
g) Diversos z Publicação sobre o moshok:

Esta ja pronta RSa dad redatora reunir-so o fazer a revisao final.e
Seminario cent uds

Segundo carta Pell realiza-se este ano o seminario central do Ichud nos neses
de feyersiro, marcon e abril, 0 meshek deverá enviar un participantes Na proxima reunlad será

decidido q nome do candidatos

199 Pie)
Nuchen H. Fassa =8
VAADAT HATNUAS 


