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£HANHAGA ARTZIT
Chaverim, Shalom

ATA כגתסאדתסכג VAADAT HATNUA DE BROR CHAIL

Presentes: todos chaverim da Vaadá

Esta primeira reunião da Vaadat Hatnuá, após sua restruturação, foi dedicada a umaanalise dos tafkidim da mesma, seja em relação ao movimento, como aos trabalhos ine
ternos, no meshek. Foi decididos

a) Kesher com a Tnuás - 1) Os assuntos referêntes a correspondencia com o movi=mento, problemas gerais de chalutaiut, eto., ficam ao encargo do chaver Zicio,
2) Vaadat Meshutefet Ere,-BrorChail - Será convocada

para a proxim. semana, para ver todos os assuntos relacionados com a hashlamá dachativa do 8% garin, sua hachshará, e diversos. Picou decidido que o chaver NachmanFalbel, será o encarregado da Vaadá, para assuntos da chativá,
3) Madrichim; Foi encarregado o chaver Mario para meskasher dos madrichim, em substituição a Elisa, e vista a necessidade de uma pegui-shá com os mesmos, de dois dias, após o termino do periodo do Machon, em agosto.0

programa será elaborado na Vaadat Meshutefet.
4) Dapín Latmuás Fábou encarregado o Chico dos trabalhos do Dapin, no meshek. O Dapin, é proposta que será levada a VMeshutefet, de-verá ser elaborado, daqui para frente, em conjunto com o garin, e Eres,
5) Alon Tnuatis Foi discutida a possibilidade de publi-cação mensal de um Alon Tnuatí, com informações sobre o Movimento, para O meshek epara Eres. Será levada como proposta para a reunião da Val,
6) Ficou estabelecido uma vaadá, dos chaverim Rosa,Zicio, Herman e Chaim, para estudarem formas de contato chinuchi coma tnué ,
7) Resolveu=se convocar um reunião da asdá, ampla,após a chagada do 108203 6 Naftald, para debate geral da situação da tnuá, após aqual, deverá se enviar as conclusoes ao movimento,
8) Será feita prori mte, uma reunião especial da V.H,para relatorio de nossos chaverim que trabalham na Maskirut Olamit, sobre os traba»

lhos da mesma.

 

b) Trabalho interno da 78884, מס meshek, - Foi feito um levantamentodos traba-
lhos geraés que cabe ב 7,787, realizar no meshek, ficando de,um debate mais amplo soebre estes fafkidim, ser feita na proxima reuhião.?rovostas sobre o trabalho idéolo-gico, em ohuguim, artzaot ou seminarios; sobre o trabalho com o Hanoar Haoveid emShdeirot; sobre o trabalho miflagti no Ezor; sobre o Igud Hamiktzoino meshek e sobre o kesher com as Machanot, que deverão chegar proximamente, deverão ser trassdas
nesta reubião, 2

- “oi festa umentimmm debate paraproposta de ampliação da Vaadá, para permitir cubrir a contento estes tafkidim, Atéa proxima reunião deverão ser decididos os nomes.
- Foi cummicado a saida do Chaver

Idel Cajtman, para Kiriat Malachi, como encarregado do meshek e da miflagá, para
obhmtralização dos trabalhos das Bechirot, naquele ishuv. Ya proxima reunião o cham
ver Idel, deverá dar um relatorio sobre este trabalho,
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