
Bror Chail, 6 de novembro de 1956

£
HanagéArtzit - Chaitehix - BRASIL
:Dov Einisman - URUGUAI
Madrichim - ISAEL
Hanagá Elioná - ISABEL

“PROTOCOLO DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA” - 10/X
Presentes ; Markin., Erwin, Toshanan, Bariach, Dov, Nachum.
Ordem do dia : 1) Relatório sobre as atividades da veada”
ל 2))Hanagá Elioná - departamento de "coah adan"

3) Moatzé Tnuatí em Bror CHail

| 4116 do grupo de outubro
5) Partido em Bror Chail

5 Schlichut para d Brasil |.
7)D Diversos (a) participação do Erwin na E.E,.

(6) DAPIM

1) Foi apresentado, pelo merskês havaadá um relatório completo sobre as diver-ses atividades da Vaadá,
2) Iniciou-se o estudo de propostas concretas para mobilizar mais um chaver
-paraa Hanagá Elioná - departamento de potencial humeno.
3) Foi resolvido iniciar as reuniões perfodicas da Moatzá dentro do menor
espaço de tempo posrivel, A ordem do dia da la. reunido deverá ser .
&) Objetivos da Moatzá ; (b) Relatório das atividades da Vaadát Hatnuá ;
e) Atividades partidárias no meshek ; ld; Relatório da Veidá do Partido .
Foi resolvido levar é próxima 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 0118-
verim que não a fizeram ainda. Foi resolviao, que , Apos concentrar-se um
grupo razoavel, farão hacnará especial, profissionel, etc. OQ estudo ainda será
rexaminado apos a elaboração de listas exatas 06 quantos chaverim estão nesta
situação *- Começou-se os preparativos para a recepção do grupo de outubro .
5) Foi aprerentado relatfio sobre & reunião da sub-comissão para assuitus de
Partido, As suas propostas serão encaminhadas para a Moaizá Tnuati”
6) Foi resolvida a 108 do Nuchem e fara para Schiichut no Brasil . Qs aetalhes
finais serão estabelecidos em próxima reunião .
7) &) Erwin ceverá participar das reuniões da Han&gá Elioná

b) Foi aprovado o piano do próximo número do DAPIM ,

ai NÓ)

Nuchem H. Fassa

meraxês V.Hainua” 


