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PROTOCOLO DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA” -

10/X

Presentes y Markin , Ervin, Iouhenan, Bariach, Dov, Nachum,

Ordem do dia : 1) Relatório sobre as atividades da vanda”
2))Hanagá Elioná - departamento de "coah adam"
3) Moatzá Tnuatí em Bror CHail
4) Aliá do grupo de outubro
5)

Partido em Bror Chail

% Schlichut para d Brasil
7)B Diversos

.

(a) participação do Erwin na H.E.
(6) DAPIM

1) Foi apresentado, pelo merakês hevaadá um relatório completo sobre as diver
sas atividades da Vaadé.
:
2) Iniciou-se o estudo de propostas concretas para mobilizar
mais um chaver
para a Hanagá Elioná « departamento de potencial humano,

3) Foi resolvido iniciar as reuniões perfodicas da Moatzé dentro do menor

1

espaço de tempo possivel. A ordem do dia da la. reunião deverá ser
;
a) Objetivos da Moatzá ; (b) Relatório das atividades da Vaadát Hetnuá
;
c) Atividades partidárias no meshek ; (dq) Relatório da Veidá do Partido .
Foi resolvido levar á ces assefá clalit do kibutz o conhecimento destas
resoluções sobre Moatzá Tnuatí no meshek ,

4)

Iniciou-se o estudo das propostas para ahachshará em meshek vatik dos cia

,

verim que não 8 1120288 ainda. Foi resolviao, que , apos concentrar-se um

grupo razoavel,

farão hachará especial,

profissional,

etc.

O estudo ainda

será

“rexaminado apos a elavoração de listas exatas qe quantos chaverim estão nesia |
situação .

Começou-se os preparativos para a recepção do
srupo de outubro .

- 5) Foi apresestauo rejatíio sobre a reunião d& sub-coui ssão
para assuutus ue
Partido. AS Suas propostas serão ercaminuadas para a Moatzá Tnuati”
6) Foi resosvida a ida úv Nuchcim e Sara
para Schlichut no Brasil . Os actalkhes

finais serño estabciecidos em próxima reunião ,
7) A) Erwin deverá participar das reuniões da Hanagé Elioná
b) Foi aprovauo o piano do próximo número àv DAPIM .
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merakês V.Hainua”

