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EXTRATO DO PROTOCOLO DA REUNIAD DA VAADAÍ EM 31/5/1955
EAS

gn- nothon, quoriço, uira; Geraly, Karabina, Dov Co, Etrog, Poter, Aralo, Aron Sehnoidor,
Sara, Eugênia, , , ;

dedia-a) pelatório das atividados da vaada
b) O grupo de madrichim brasiloiros .
o) Constituição da próxima vasdá. |
d) Orientagiao aos garinim da touá,
e) Diversos

10% Foi entado,un breve resumo das atividados da vaada no últimomos» Por tor sido esta
0 RELATÓRIO A us nedo ד no moshok, às quais exigiram toda a concentração dos chaverin , não

poude a Vaadá funcionar intensamente, Dentro de alguns dias deverá ser sloita a nova Vaadá -
a presente encerra o seu porfodo » é então deverá sor organizado um novo programa 6 ação, :
Em todo caso há que salientar que 3 1) o contatocon a tnuá brasileira, Hanagá Eldon, e os
mmadélchim manteve-se mais ou menos regular ; 2) o DAPIM nº 9 o 10 fol publicado ; 3) fol
organizada a manifestação do 1º de maio, no neshek é nossa participação em Beor Sheva ; 4)
foram organizadas as eleições da Histadrut | os chaveria Bariach e Arale trabalharam nosto
setor, por Indicação da vaadá ) ; 5) fol organizada wma conferência sobre os posultados das
eleições, daxasa dada por Hortzal Berguer ; 6) contato com os nossos sbhijehim, mx mais ou
menos regular, apezar do pouco intenso; 7) foi organizada a nossa participação no Kenes de
"magshimo! hatnua" en Nir Anz y8) fo] uitimada a edição de brochura sobre Bror Chal,

b) MADRICHIM - Fol debatida a situagio do grupo de uadtlehta brasiloiros 05 relações com eles, De
uma forma goral pode-se dizer de que o grupo tem aproveitado bem, até agora, do curso, mañ=
tendo-se em boas relações com toda a chevra de madriohindo lchud, Alias, 6 de so salientar
de que o presento grupo é muito bem constituido e honogóneb - o que, sen dúvida, virá se
refiotir onsou aproveitamento deste ano no país o no sau trabalho na tnuá apos a volta, À
Hangga Ellona tem mantido um estreito e constante contato com a kvutzá, o que muito tom
contribuido pará o progresso . O Pmokashon* da VeHatnva, Beraly, devido aos afazeres de seu
*tafkid? no meshok = “sadran avodãº « não poude mantor un contato na medida do desejavel,
mas os madrichim brasileiros estao bom ligados ao meshok, por suas visitas constantos e
troca do correspondencia, Foi aprovado um programa de visitas do chaverin de Bror Chail
aos madtichim em Jeruzalen, ondo deverao desenvolver "artzaot" e ajudar, duna forma geral,aos chavorin , em seus problemas tecnicos , possoals ou gerais; deverão viajar , com intopa
vales do 10 dias, os seguintes chaverin : Nuchon, AnerIco, Mariam, Etrogs A nova vaadá dev
ra discutir e resolver duna fomia definitiva e satisfatória o problema do "nekasher".

e) HOYA VAADÉ «Tendo om vista as oisições ja realizadas de várias "nosdot” - Instánelas - do meshek, que
afotaran a constituição proposta da Vollatnua, rodiseutivu=s9 a composição da nova Vaadá,devendo sor levada à V, Minuim ( conissad de indicações ) a opinião a que chegamos, e esta
levará a sua proposta final à Assofa Clalits

4) 0 PRO - Foi efetuado o estudo final do preblema, devendo nossas conclustas serem levas
as aos chavorin en carta especial, a seguir dentro de brovos dias,

e) DIVERSOS.
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