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ATA DA REUNIÃO DE &7e4-1545

Prescnies: Saruel, 209, כסח 20864260, 008180210 , ,,8
Parte da reunião foi começada dias antes, mas esta tinha sido adia-

da por motivos tecnicos,

1) Caria do movimento- Foram lidas e discutidas as ultimas cartas re
cevidas da hanhagá arizit, Resolveu-se: pedir a aliá imediata do chaver ta-
riach; pedir esciarecimentos sobre a magbiiv, manifestando a nossa posi eo;
propor uma preocupacío fuiura pelo envio de chaverim ao mad. on da sochnuis
esciarecer sobre a schiichui de Etrog; esclarecer sobre a vaadat ham vá,

2) Senda- Recebemos uma carta de Fiszel, com copia de uma carta da
Uniticada pedindo aprovação para o ragamento da aliá de Senda, Resolvemos

mandar o chaver Evrog urgentemente a Jerusalem, para conseguir da Sodi nui
essa aprovação

3) Peuii (ação) ideologica e plivica no meshek=- Dov expiana o inicio
das aiividadesy e propóe o envio imediato para discssão nas diferentes mos

doi do meshek (mezkiru. e assefá cislii), O plano, coordenado, é:
a) Uma série de harizaoi (conierencias) por membros cenirais do pariido e
da Hisiadruiy que deveráo ser já convidados, sobre: hisiadrui, kKivuiz, pars

0160 e provienas da mediná. b) Um seminario 001168 ש0ע10ך8ע8 odos oschave=
riihy CO exeuenvos cenviais e com a duração de 5 dias. C) Seminario para os
chaveriw do 50. gariny por conia da H, Esioná e do iciua, à) saniiesiacio
poiilica de 10, de wsio no wmeshek, e) para 0 10/0107 סבבה 64 utave.ol>

1) Hacishará para 0 “0. garin= A visita a Dovrat, kibutz propost,
confirmou os nossos anteriores pontos de vista, Resolveu=se exigir da H,
Elioná e do Ichud uma nova lista de meshakim, Resolveu=se que na proxima
reunião se deverá escolher o mekasier (elemento de ligação de Brur Chail
e madrich) para a hachshará do 40. garina al

b) Pos ção do meg ek rerante o movimento= Foi lida a redação final
₪ rrojeto de regulamento e aprovada, Deverá ser enviada ao movimento e

aprovada nas instancias do kibutz,
6) Proraganda do mesheke Deverá entrar-se em contacto com a Sochnut

para que ela subsidie a publicação de um folheto impresso e ilustrado sos
bre a vida de Brur Chail e dos garinim que o formaram, A vaadat hatnuá, al

disso, publicará um pequeno boletim mimeografado, com informações sobre o

mesi ek, para os seus circulos de contacto mais proximos no Brasil,

7) Mordechai Neustat- Resolveu-se propor à Hanhagá Elioná a retira.
da desse nome da schlichui rara o movimento, por não preencher ele as condi

ções pelo movimento exigidas. Ao mesmo tempo, reiniciar-se-á a discussão

gobre outros nomes,

Nada mais restand , saudamo=1os com um chalutziano
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