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Hanagó Artzit — Brasil,
C/C para : Grupo de madrichim,
6º garin, Dov Einisman, Mordechai Cheitchik,
Hanagá Elionó .

PROTOCOLO DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA “DE 21/9/1956

Participaram da reunião os chaverim : Bariach, Dov, lochanan, Markin, 6
Reuven, Nachum +. A ordem do dia foi e seguinte : (|) Relatócio das siria
dades da Vaddá, (2) Hanagá Elioná ,(31 Schlichut para o Brasil .

|) O chaver Nachuh apresentou relatório sobre as atividades desenvolvidas :
desde a última reunião y

roji reorgenizado o erquivo da vesdá e reinicieda 8 sus correspondência com
todos os setores ao sy encargotall ono do próximo número do DAPIM«foi +
elaborado, estando jó em execução. O chaver lochansn visitou os madrichim,
em sua ghacherá , Reuniu-se a pequens sub-comissão para assuntos do portis

do tendo sido elaborados propostas concretas a serem apresentadas ne la, |
reunião da Mostzó Inuatí do meshek . iniciou-se o “tipul” pora a vindo de.
conferencistas, segundo programa por nós organizado . E

KDiXEpRaXELSXASXKEURÍDOXEXPROpaka Foram eprovadas as seguintes propostas|

da meskirut peilá :(9) organizar, na bilbioteca do meshek, uma seção da
tnug, ceunindo todos os materiais de tnuá no Bresil, desde o seu surgia
+0 - publicações, progremes, reletórios, temórios, ד ete . ,

(b) entrer em contato com diferentes agrupamentos 50018.

|ו5+88הסחטה6ס,0600ןוצדס de receber publicações e materiais |

2) O chover Bariach apresentou um relatório sobre os problemas do movimento
mundies e da H. E. , seguindo-se amplo debate sôbre ss nossas tarejas ne |

“+nuá olamit* :

afim de sei ide a atividade da H.E. taixpraposxecnikaxaxprapaskaxdexnanikia
zação iniciemos o estudo de proposta de mobilização do chaver Nachman Fal-
bel pbra à machloká de chinuch du nec., dem como da prolongação, por mais
alguns meses, do trabalho do Bariach + As resoluções finais joram adiadas

para é próxima reuniao +

3) Iniciou-se , com um emplo e profundo debate sobre os problemas da tnuá
e de vror chail no Bresil, o estudo das propostas concretas de “sechlichut-
para 0 prosil's
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