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Brur Chail, 25 de marco de 1953
à Fanhagá Haartzit
Prezados chaverim

Eis as atas das três Últimas reuniões da vaadai hainuá, q e seguiram
com atrazo devido a fatores técnicos independentes de nossa vontade.

Reunião de 25-2, Participaram Samuel, Dov Cymryng) Mosca, Americo, Aron)
Chaitchic, Menachem, José Etrog, Dov Rosenhec,

1) Hanhagá Elioná= resolveu-se que os chaverim Cymryng e Aron prepa-

3 rarão a discussão na hanhagê elioná sobre: reu são das resoluções da vei

9 id discussão sobre congressos territoriais e centrais regionais do mo=

vimento,

É 2) Programas para os movimentos= A comissão da vaadat hat uf, consti=

tuida pelos chaverim Léa Talenberg, Hana Raicher, Samuel, Jorge Sussman e

Aron, se reunirá dentro de alguns dias,, Será sua tarefa preparar, de acordo

8 dom o material e as idéias do movimento, nossa proposta para os programes

educativos do novo movimento mundi al, Resolveu=se pedir 20 movi mento o me te=

rial mais recente e sua orientação. Designou=se o chaver Aron, junto em

Chaim Snê do meshek, recolher e comprar programas de movimentos mundi ais
com sede e: Israel, para servir de termo de comparação .

) Noswo status do movimento= Inicou-se a discussão sobre a pos ção

formal e prética de Brur Cháil como meshek tnuatí em relação ao movimento,
Foi apresentado, com base no takanon (regulamento) em estudos no meshek, um

esboço de tábua de direitos e deveres, que colocarão o kibutz dentro dos

quadros do movimento e regularizarão a sua situação. Designou-se os chaverim

Dov e Samuel para, arós consulta com Jorge, apresentar proposta 661

4)A1on (publicação periódca) do kibutz= Os chaverim Dov e Aron deverg

entrar em contacto com a vaadat hatarbut rara exor as idéias da v. hat uá

sobre o alon, Pretendemos introduzir uma arena de disessão política e de

problemas do movimentos
5) David Perlov= Resolveu=se entrar em contacio com ele, bem como tos

mer informações da hanhagá artzite
Reunião de 15-53, Presentes Mosca, Etrog, Menachem, Eliezer, Chaim Sné, Dov

Res Dov Cymryng, Samuel, Chaitchics

2 1) Movimento em Marrocos e Africa do Norte= Foram ouvi dos os chaves

rim qe vieram desses movimentos sobre a sua situação, pois na hanhagá ei io-

ná se prepara a discussão próxima sobre a orientação a ser dada a esses movi

mentos e aos schlichim que se mandarám, Eliezer (mazkir de Be Chail) descre-

ve a situação dificilima, destacando o abismo existente entre os setores

ricos e cuitos de população e o assim chamado ghettos Propõe que se aproveis

te o máximo de possiviiidades rara alió. Acha que para o movmento k1butzano

interessam mais grupos de instrução média e falta de meios financeiros, Os

gchiichim deverão ser jovens e caryazes de entrar em contacto v vw e direto

com a juventude, para conseguir o máximo em resultados práti cos,

Chaim Sy aprescnta propostas semelhantes, bem como Menadhem, sobre Tanger,

Hanhagf Elioná- Pretende a mexizíxes H, Elioná conwcar para breve

a moatzf olamit, para discutir m bre os problemas do mov menvo no mMarroo s

e sobre o probiema de chinuchs Reso lve-se propor 4H, Elioná a não reiizaçã
desta moatzá, pois: a) a moatzê deve resolver, e não arenas discutir, e em

questões fundamentais do mow mentos B) o dois probiemas são por « sos ing)

ficientes para justificar uma moatzê, A questão de Marrocos pode ser discu-
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tida e resoivida numa reunião da H. Eiconá ampia, com as pesmas mais direta-
menes ligadas a à questão, Os problems de chinuch podem ser :ratados num

simposi on", no qual se baseará a H, Elioná para a sua atividade právica nes-
66

3) Hachshará para o 40. garin- Recebemos proposta não oficial do
Ichua Hakvuizoi vehakibvuizim para a hachsharê do 40, garin en 207286 Escla-
reccuese que, apesar da sua boa situação econômica e organizacionai, esse me-
shek É demasiadamente jovem, Resolveu-se no entanto que anies de uma palavra
definitiva, visitará um» chaver a Dovrai, bem como a Maian Zvi, que se oferece

para recever o 40, garins
Reunião de 16-3. Presentes Samuel, Dov Cymryng, Dov Ros nhec, menachem, Etrog

014162629 0תהנ

1) Schiichui JogÉk Eicog= O chaver Eirog já receveu confirmacio da Soch

nui, e espera poder viajar ¿á deniwo de um més. Aprescuvou ele os setores em
que pr iende concentrar a sua sc lichui, Discuiiu=se em linhas gerais a sua

avividade no movimenvos ficando resolvido redigir=-se na próxima reunião um

proiocoio que será a proposta otficid da vaadai hainuá ao movimento com respei

to à sehiichui do chaver Eiroge
2) moaizé vo pariido- O chaver Eirog apresentou um reiavório sovre a

moatzê do Mapai, a que esteve presente como 661688060 do mesehek. Resoiveu=se

peuir à vaadai hatarvui que seja o mesmo apresentado em púviico na primeira

ecasiño, vem como iniciar na vaadai havnuá a discussão sobre nossa posição
e atividade no seio do rartidos

5) Hanhagá Elioná- Dov Gywryng relata que na últiua reunião da H, Elio

ná forawu aceitas as nossas proposias de não reiização da moaizá oiaulty dever

ào ser resiizadas em seu iugar uia reunião ampia para o probiewa de marrocos

e ui Siupos on para a discussão de chinuche Coweçou 840064 a Hanhag* veri-

ficar possibilidades práticas e nomes de schlichiuw para a Afriea do Norte,

Resoiveu=se que o chaver Samuel vai esciarecer essas possibilidades deutro da

mesheks
99 4) Nosso status no movimento=- 20 חס 06 (veio do momento egÍre o)

apresentou o 0ס 0de sua procura nos arquivos sobre a posição de Brur

Chaii em reiação ao movimento egÍlpcioResolveu=se propor ao movi mento a ine

tegração & meshek como parte do movimento e um estatuto especial, qe deve-

rá ser redigido até a próxima r união pelo chaver Samuel,

£ isso 96 o que se nos apresenta. Esperamos pedidos de esclarecimen

eventual, e saudamo-los com um

ALU VEHAGSHIMU!

Bafee/

BEיי. ES
LEGIAO RANA

merakez daadat hatnuá
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