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I3 de outubro de 1954

PROTOCOLODA REUNIAO DA VAADA4- 12 d- outubro

Realizou-se neste dia a primeira reuniao da Vaadat Hatnuá apos e sus

restruturaçad. , tendo participado os seguintes chaverim: Mariem B., A-

merico P., Beraly, Nuchem, Peter, Chaitchik, Karabina, Bariech, tili

argaman, Aron Talenberg, Noftali Czsresnia e Abram Baunvold. Aparte

inicial da reuniad contou com.s presença do chaver Kitrone

A ordem do dia foi a seguinte:

A) Gom o chaver Kitron - |) Schlichut pará o Brasil

9 2) Kinus do Mov. S.americano em Israel -"20an8

3) Netzigut 5.americana

4) Apoio financeiro é tnua”

BJ Reuniao regular - a) Plano de atividades
B) Atividades do mes de outubro/novembro

|) Contato c/ o movimento

2( " a 5. garim

3) ְט y madricnim

4) w " hanaga“eliona”

5) Htom=kir

6) Snif do partido no meshek

7) Kinus - " 20 anos de Dror

EXXDÍAEXIDZ Diversos
|) proxima reuniao

2) velaçoés VeH. e V. Noar

3) contato com o Hatzofim

O. |) Foi discutida a proposta do envio de dois determinados candidatos

do Ichud para schlichut no Brasil. OU assunto deverá ser resolvido ne

proxima reuniad da H.t. , apos o que, «de acordo com a resolução gomada,

a V.H. estabelecerá contato com os eventuais propostos.

Z) Foi apresentado pelo. chsv or Kitron o convite de participaçao

ampla e ativa do meshek- no referido congresso, convite que, levando em

consideração resolução já anteriormente aprovada, foi aceito, tendo a

disc ssao dos detalhes possado para a ordem do dia regular.

3) O chaver Kitron apresentou o seu ponto de vista sobre a necessida

de de participaçao direta do movimento brasileiro na Netzigut em B.A. 6

sobre é obrigaçoo do Brasil de contribuir com schlichim para o plano de

sas de tnua “na Americs do sul, segundo 85 08015065 680
expan

comprometeu-se a entrar em cont to com o Brasil no sen-
Chile. A Ve He

tido de discutir 8 questal com a suaH.As.

4) Abordou-se à questad do apoio financeiro do Partido e Ichud ao

movimento no Brasil. A discussao cont inuara “em ocasiao espetéd! proxima

B) 4) Apos concentrado debate foi estabelecida a lista dos tarefas sob

responsabilidade da Vel. € resolvido que a sua realizaçoo devera se 
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dar por 06810005 - ףסטקס 68 +806185 00" 62008 - ( +6000-56, 00₪0 6fim,
organizado o necessario caledderio ) ל. |=Oqu + >010(

b)Contato com o movimento - |
Correspondencia - No prozo maximo de uma semana deverá ser otualizada

ton - até meados de novembro deverá ser publicado o 6.n%.

ה 881655 deverá ser mensal e ter o carater de publica-

cad informativo local e nacional e tribuna de debates,

expressas do meshek todo para o seu movimento. A comis-

seo editorial ef Nuchem, Beraly, : 66,868

Schlichut - Foi confirmada a schlichut de Mordechai e Chana Chaitch
para meados de dezembro (; fim da semeadura ), devendo

O com este objetivo serem apressados todos os preparativo

Segundo resolugad ja “aprovada a chaverá Chana deverá

o quanto antes fazer cursos de instrutora de cancoés,
danças nacionais, festas, etc.

2) Garim em Rsmat Yochanan

Representante = 0 chaver Peter Loevy, eleito pelo 5.garim, foi recebido

como o seu representante na V.H.

Mekasher - Estando em vias de encerramento o período do chaver

Zeiv K. como mekasher entre B.Ch. e o garim, foi ¡inicia

da a discussad sobre o seu sucessor. Foram apeesentadas
algumas propostas, devendo a resoluçaS final ser tomada
na proxima semana em reuniao especial.

Contato direto -- Em continvaçao ao plano de manter o maximo contato di-

reto com o gerim, foi atualizado o. programa de conferen
6165/08 serem desenvolvidas pará o garim por chaverim do
mesnek. Os temas e respectivos oradores sad:

B 17/10. Moatza“de Chevra“do |chud Americo P.
5/11 O partido -situaçao e filiação Chaitchik
20/[ |. O trabalho essalar iado Karabina
5/12 Tarbut e chinuch em kibutzjoven Arale
20/12 Historia de Bror Chail םסצ Rosenhec
5/1 Economia israeli Roterman

3) Madrichim da Sochnut

A V.H. comegara a estudar com a H.E. e as instancias competentes do me-

shek o preparo da sue haschará em Bror Chail, bem como a organizaçao dum

seminsrio sobre problemas do movimento.

Afim'de estreitar o contoto entre Os madrichim e o seu meshek, de acordo

com resoluçoo ja anteriormente tomada, um chaver da V.H. - Mira - devera”

periodicamente visita=los para a discussao de problemas vivos 6 508 orien

tação.
Enquanto durar a sua permenencia em Ramat Yochanan, o programa de confe-

rencias acima referido pora o gorim, tambem se lhes estende,
4) Honagó Eliona”

A proíima reuniao da V.H. deverá ser dedicada a apresentação de relatorial
do chaver Karavina sobre a sua schlichut na Europa e Norte-africa, e ;

,
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sobre a situaced presente na H.E.. Proximamente tambem deverá ser apresen

tado um relatorio 3 assefa clalit do meshek sobre 8 schlichut.

5) Iton-Kir no meshek

Foi resolvida a reorganização do ¡ton-kir da V.H. no meshek. Deverpá ser

semanal, ilustrado e de carater vivo, apresentando assiúntos atuais. O

chaver Beraly foi indicado responsavel e o primeiro numero devera “sais

dentro de 10 dias.
6) snif do partido

O trabalho para a organização do snif do pertido no meshek deverá ser

iniexada reiniciado em fins do mes. Deverá constar de 4 fases: iton-kir,

Gr: filiaçõo e organização do snif proprismente dita. 0

7)Kinus -.5 de novembro em Beit Ber

A participaçao do meshek será à seguinte:O chaver Bariach falará na sole

nidade de abertura emteatro de T.Aviv, em nome dos mifalim do movimentos

O chaver Dov Cymring será um dos relatores iniciais no plenario. Os dha-

verim Americo, Berelyp Mira, Moriam, Nuchem, Chai tcbik representarad

oficialmente o meshek. Toda a chevrs'e“convidade à participar, estando

prometida conducao e alojamento — ( providencia-se o mesmo para O garim

e os modrichim ). Chaverim do meshek foram convidados a escrever pora e

folha especial que o Davar publicará. será organizadas uma exposiçao

resrospectiva sovre 0 movimento הס Brasil. Os chaverim Beraly, Mariam e

Benjamim Buchbinder foram encarregados da organização de nossa8

c) A proxima reuniao regular deverá se realizar dentro de duas sema-

nas.
|) e 2) Adiados para a proxima reuniao

¿o 0 y
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