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קְבוץ אחור הנוער החלוצי להחישבוח שחופית בע'ם
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Honhagó Artzit c/cópia pora Chaitchik,Dov Einesm
an e medrichim

Prezados chaverim
do Vasdot Hetnuá,

Enviamos-lhes atas

(cópias)

das Últimas

reuniões

ATA DA REUNIÃO DE 1/12

Participantes: Bar iach, Erwin, Joso, |morki
n, Dov e Nuchem.
Orde

m do dia 4 [|- A etadério dos tra belos do vasd
á, 2- Hanoar
Haoveid, 3- Apelação de Vasdat Minuim.
| = 1 apresentado um relatório dos trabalho
s que estão sendo
realizados ne Vaadot Hátnué, pelo chaver Re
s:
2=- Foi apresentado pelo 4 Borisch um rela
tório sobre os

contatos havidos com este movimento, que ap
interessado em uma
série de ações conjuntas, entre as quai
s um plano hitiashvutico-

mum. Discutiu-se as possibilidades de cheg
armos a uma unido en =
tre

os:seguintes

tres

ramos

:;

Honoar

Haoveid(setor Mapai ),Eha-

tivat Noar do Ichud e Ichud Hanoar Hachalut
zi. O assunto foi sus
penso, após discussões, para resolução na próx
ima reunião .

3- A
Vaadat Minuim dirigiu-se é Vaedat Hatnu
é com um pediddo
de libertar o Nuchem da shlichut ao Bresil, 66410
0 88 necessidades que 'o meshek tem deste chaver para o
0, período, Após

as explicações dadas pelo chever Pinches Shachar, a vaadá
acei tou o pedido unônememente,

ATA DA R EUN 1ÃO. DE 10/12

Presentes: Nuchem, Markin, Dov,
Ordem do dia: I- Hanoar
Haoveid

2-

Bariach,

Erwin,

João e Nunho.

Hanhagé Elioná

3- Vaadat Hatnué
4- Veidá Olamit

5- Semingário para madrichim
6- Seminário pere provindos da tnuá
7- Semkndria

Finanças da

8- Grupo ideológico

9-'Ligação como

l0- 82 garin

tnuá do Brasil

ishuv brasileiro

I|l- Shlichut Noftali -

Ilana

|- Resolveu-se encaminhar os contatos com este movimento no

sentido de ums futura Unidos
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2- Continvarem as discussões em torno da 0 EO do chover 'Bariach no Honhagá Eliong, e em gerel à nosse porticipação

neste organismo. Todavia, não se chegou à conelusão.

3- Em substituição 0 TRA Qi Nuchem, foi designado como merakez da Voadat Hatnuá, o chaver Merkin.
4- Foram deesignadas 8 de preparação paro a

próxima

veidó Olemí, São elas; organização: Karabine e Erwin; chinuch:
Nunho e Jogo; ideologia: Dov e Markin, Os responsáveis são os
primeiros nomes de cada comissão,

e

5- O chover Markin foi designado pare preparar o programe do
seminóério que'os madríchim do Brasil deverão receber, no-meshek,

após o fim do curso.

6--Forem propostos 'os seguintes nomes para participarem deste
seminório: Kilinsky,:Iehudo Ch., Pinchos Sh., Suzano, Atum,Pinchas F. eBerale. Porticiporão. 5 chaverim, sendo que os dera yl
timos

sáo reserva.

7- Ficou resolvido que os chaverim Jogo, Boriach-e Markin exa;
minarão os problemas financeiros de tnué, e à Utilização que es
tó sendo feita dos: taksivim.
A

8- Adiado para a próxima reunião.

9-

4

"

0

“

"

|ס- Foi estobelecide 8 orientação para: procura do meshek para

onde o 8º garin se dirigirá, sendo estabelecidos os seguintes
pontos: |. o meshek deve estar situado no nosso ezor. 2. deve apresentar boas condições objetivos. 3. possa se tornor um meshek
do movimento brasileiro, 4. sirva de instrumento para uma futu=
ra união com o movimento juvenil de Eretz. Foi estobelecido também de que o movimento deve receber a sí, paro sempre e em qualquer eventualidade, a responsabilidade pelos seus mitalim tnuati

3

imo

|l- Deve-se levar à
8ק0808%00 de masxirut e dê asseifá klalit
a shlichut do Neftali parara hachshará e de Ilana. para a alijat

0

hanoar, com à móxima urgência, A dota de sua'spida será fixada

oportunamente.

;

ATA DA: MOATZA זו זהטאז
Presentes: Morkin, Juca, Suzana, Bite Mariam, Pinchas P., Nahum,
Sônia, Shulamit Pe, Wobner;, Mox K., Roterman, Chonania, Berale,

Dedinho, Hava He, Karabino, Ano R., Chana,

Sh.g Simcha.

ordem do dis;

»

Noftali,

|I- Relatório da Vaadat Hatnué
2- Ligeção com o ishuv'no Brasil

3- Grupo ideológico
= Foi apresentado o relatório pelo Morkina

tl Pinchas

rm
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Dadinho

apresentou

קָבוץ אחור הנוער החכוצי להחישבות שתופיח בע'ם

o

programa

aprovado

pela

comissão

encarrego-

da do contato com o ishuv brasileiro
.Houve discussões , nas queda fo
ram epresentadas vários propostas, entre
às quais 8 preporoção de um
ma exposição 60 meshek-a ser enviada
psra.o Brasil, utilização. dos
programes de réádio pára o ishuv, e-out
ras, Estos aro pai serdo en=
viodas pora o estudo de comissd0.
%
3-

0616050 adiantado da nora foi adiado para a próxi
ma reunião
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Markin Tbder
Merakez Voadot Hatnus

