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Protocolo da reuntad da Vaadat Hatnua” = Rel
21 de dutubro x

Estiveran presentes á reuniad os chaverins Nuchem, Amórico, Deraiy, Marisa, Bartach, Dow Co Esta
reuntas fo? convocada on carater especial - segundo decisad da reuniao regular anterior - para tratar;
principalmente, da escolha do candidato a mtkashor para o Segarin; devido à Isto fol dificil organiza-ia

com à presença de todos os Intograntes e adidos à vandás
À ordem do dia fot a seguintes 1) Nekashor

2) Filiação ao partido
3) Folheto sobre Bror Chall
4) Diversos

Foi feita a discussao final para a escolha do chaver que deverá preencher esta Inportante tarefas É

Tomouess como ponto do partida a necessidade tpansforuar asto período final do garia on haschara en

us periodo decisivo, de melhor estruturação 1 » intensificaçao de suas atividades é aprovoitamehe

to da haschara, é mais intima ligaçao com o meshek '. Polo que procurou=se entra os chavorin centrais

do meshok encontrar o candidatos Foram apontados os chavérin Amórico, Arale e Mariau & maskirut, devendo

esta ,considerando os planos gerais do ueshok, decidir sobre a disponibilidade de um deles; apos os
que q assefa clalit diva a ultima palavra.

Foi constituida uma 60815880 responsavol por coneretizar o plano elaborado na reúnjas anterior de

filiagao ao partido e ertaçao no meshok dum snif do Napal. Sad os chaverins Arale, Moses o Chaitehiko
O chaver Aralo, ma medida que nad sair para mekashor , sora o contralizedoro Os trabalhos intetar-se-ad

no dia 25 proximo.
ו

Fot resolvida a feitura imediata dum folheto do propaganda do meshek para o fsehuv brasileiro é a
inudíו Tal folheto deverá constar de tres partes; Historta do Movinento Brasileiros Historta dos

Garinin en israel » Historia do Moshok Bror Chatl, A ediçao será financiada pola Sochnuts Fio!5%

BoralyRosenblat e un tercolro a Indicar,זוtuida uma contssas qnearrogada composta de Dique
O chavor Sigue deverá dirigir os trabalhos, devendo receber um mos de tenpo integral para a feitura de

brochura,

Foran lidas tartas-convitos para sominarios Ideologicos do lchud e da Miflagá. O assunto deverá ser
analizado na proxima peuniao .
Resolveusse convocar o chaver Benjamim B. de Ramat Yochanam para dirigir a elaboraças da exposiças
retrospectiva sobre o movimento brasileiro

Rába de melhor proparanda ehaverá Chana Chaltehik para umuxpuriieipaguinatizasos seh! lehut proxima no
Brasid q resolveu-so pedir q maskivut tenpo espacial do sidur , para ump curso especial de danças , no
meshoko À dita chaverá devora ainda fazer cursos de canço és nacionais, Ivrit, comemorações e festas, eté
Fel diseutida com o maskir do meshok a necossidado dum local para os arquivos o trabalhos da vendas

voo plh/
Huehen Ho Fassa - nerakes da vandot hatnuá

 


