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Henhagó Artzlt c/cópia pera Chaitchik,Dov Einesman e madrichim

Prezados chaverim

Enviomos-lhes atas (cópias) das últimas reuniões
da Vaadat Hatnug.

ATA DA REUNIÃO DE 7/12
Participántes: Bariach, Erwin, Joso, Merkin, Dov e Nuchem,
Ordem do die ; |- Relatório dos trabalhos de vaadé, 2- Henoar
Haoveid, 3- Apelação da Vaadat Minuim,

|- Foi spresentodo um relatório dos trsbalhos que estão sendo
reolizados na Vasdat Hétnué, pelo chaver Nuchem,

2- Foi apresentado pelo chaver Bsriach um relatório sobre os
contatos havidos com este movimento, que está Interessado em uma
série de ações conjuntas, entre as queis um plano hitiashvutico-
mums Discutiu-se as possibilidades de chegarmos 8 uma unido en -
tre os seguintes trºes remos : Handor Hooveld(setor Mapai),Eha-
tivat Noar do |chud e ichud Hónoar Hachalutz?. O assunto fol sus
penso, após discussões, para resolução na próxima reunido , a

3- A Vasdat Minuim dirigiu-se à Vasdot Hotnué com um pediddo
_de libertar o Nuchem da shlichut ao Brasil, devido 38 necessida-
des que o meshek tem deste chaver. pare o próximo perTodo. Após

os explicações dadas pelo chaver Pinchas Shachar, a vaadá acei -
tou o pedido unônémemente.

ATA DA REUNIÃO DE 10/12
Presentes: Nuchem, Merkin, Dov, Boriach, Erwin, João e Nunho,
Ordem do dis: |- Hanoar Haoveid

2- 0800804 4
3- Vasdot 14
4- Veidá Olamit
5- Seminério. para madrichim
6- Seminério para provindos da tnué
7- Bemindria Finonços ds tnud do Brasil
8- Grupo ideológico
9- Ligação com o ishuv brasileiro

|89-0ףסחוה
ll- Shlichut Naftali - lana

- lveu-=s ngaminhar 05 contatos com este movimento ne
cant SEMA uma fu UPS1 
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2- Continuerem os discussões em torno dssubstituição do cha-
ver Berfech na Honhagó Eliond, e em geral a nosso participação
neste organismo, Todovia, não se chegou à conclusõo,

3- Em substituição so chaver Nuchem, foi designádo como mere-
kez da Veadat Hatnuá, o chaver Merkin.
4- Forem designados 8 comissões de preparação pora a próximo

veidá Olemf. São clas; organização: Korabino e Erwin; chinuch:
Nunho 6 (080; ideologia: Dov e Markin, Os responséveis são os
primeiros nomes de cads comissão.
5- O chover Markin foi designado pera preparar o programa do

seminário que os modrichim do Brestl deverão receber, no meshek,
após o fim do curso,

6- Forem propostos os seguintes nomes pare participarem deste
seminórios Kilinsky, lehudo Ch., Pinchos Sh., Suzana, Atum,Pin-
chas F. e Berole. Porticipardo 5 cheverim, ¿endo que os dois yl
timos são reservas. e”

7- Ficou resolvido que os chaverim Jodo, Beriach e Merkin exa
minordo os problemas financeiros da tnug, e e utilização que es
tó sendo feita dos toksivim. 7

8- sdijado pera a próximos reunião.
4-9ד""מ

I0- Foi estabelecido a orientação pora procurs do meshek pare
onde o 8º garin se dirigiré, sendo estabelecidos os seguintes
pontos:l. o meshek deve estar situado no nosso ezor. 2. deve a=
presentar boss condições objetivos. 3, possa se tornar um meshek
do movimento brasileiro, 4, sirva de instrumento pars ums futu-
ro união com o movimento juvenil de Eretz. Foi estabelecido tam-
bém de que o movimento deve receber a sf, paro sempre e em qual=
quer eventualidade, a responsabilidade pelos seus mifalim tnusti
im.
ll- Deve-se levor à aprovação do moskirut e da asseifs klalit

o shlichut do Neftoli pora a hochsharí e de Ilana para a óljat
hanoar, com à méxims urgência. À dota de sua saido será fixada
oportunamente.

ATA DA MOATZA TNUATIT
Presentes: Morkin, Juca, Suzano, Bilo, Meriam, Pinchos P,, Nahum,
Sônia, Shulomit Pe, Wolhner, Mox Ka, Roterman, Chonania, Berale ,
Dedinho, Have Hey Korsbine, Ane R., Chona, Noftalt, llano, Pinchos
Sh.p. Simcho.
Ordem do diar |- Relatério de Vesadat Hatnué

2- Ligacdo com o Ishuv no Brasil
3- Grupo ideológico

|- Foi apresentedo o relatório pelo merkin, 
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2- Dedinho apresentou o progromo aprovado pelos comissão encorrego-
de do contato com o ishuv brosileiro. “ouve discussões , nas quais forem apresentados vóriss propostos, entre os queis a preparação de u-
ma exposição do meshek a ser enviada pero o Brasil, utilização dos
programas de rádio pera o ishuwv, e outras, Estes propostas serão en-viados para o estudo de comissão,

3- Devido so adiantado da hora foi adiado para a próximo reunião
de moetzd,

ahh non

Merkin Tude

Merokez Vasdot Hatnud

 


