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PROTOCOLO DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA
Realizada em 7 de setembro. Ct - 201Coplas para 3 Hanagjá Artz14 + Madrichime
Garim em Romát:tochanan e Hanagé Eliong .

A reunião foi reslizada no dia 7 de setembro, pp, contondo com a presen
ga dos seguintes chaverimn 3 Reuven Semmel, Markim Tudder, lochanan
Drucker; Dov Tzomir, Efraim Boriach, David Fainguelern, ámir Plutt,
Eltezer aviatol , Luci Soror , Nechum Zvi,

à ordem do dia foi a seguinte 3
1) Programa de trabalho (23 Divisão de tarefas , (3) Mootzé Ellong = .
resumo e conclusões , (4) O movimento mundial , (5) Schlichut para o
Bresil, (6) Schichut alfat noar , (7) Relatério sobre a Veldá da
miflag8, (8) Diversos »

(4) PROGRAMA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA VAADA*
Foi elaborado um pleno de ação paro a Vaadá. Este pleno fol orientado
no sentido de abranger todos os ¿spectos de nosse vida tnuatf, porem
com aplicação por etopas, Iniciando-se pelos pontos mais urgentes .
8 plano é o seguintes
A) O movimento no Brasil
a) correspondência Intensivo e regular, (b) Depim Lotnuóá , (c) Contate
com os medrichim e 0 46200 em Israel, (d) Contato con o Ishuv do Bra =
sis

B) O movimento mundial
e) Contato Íntimo e constonte, (b) Colaboração Intensivo «
C) NO MESHEK
a) Tton=kTe ,(b) Progrema de conferê nclas , (c) Grupo de estudos
ideológico - o ser organizado futuramente, fd) (d) Organização de uma
MoatzW8 InuotTf'— ( Conselho tnuatf omplo, constituldo de todos os comp

הה09"01א 5próximos sos assuntos de tnug, ativos neste setor, e

que perfodicomente se reune - pare estudor assuntos fundamentais )
MIFLAGAט)

e) Urgenização de suas atividades em cose ,(b) Atividades partidárias
em 60856 .
E) ATIVIDADES NA REGIÃO , ( à ser concretizado em etapa seguinte )a) Contoto e atividades conjuntas com os meshakim tnuatfm de zona ,
b) Ação educotive=propogendistica entre os moshavim e ishuvim chadas!
de regleS .

Lê) DIVISÃO DE Takeras
Nachum — merakEs, correspond“encia, Dopim Latnué , Con erencias, Cru

Elsy ab a ₪  ייקי<



Markim - Dapim Lotnug ( responsevel )
היא -Mekasher com osmadrichim ,

vvar= Responsavel pelo gsrin em Ralo + contado com o Ishuv, maskirut |peild de vasd8, junto com Nachum »
Dov Tzomir — miflagá , Honogg Eltong .
Efraim Bertoch = Tnu$ olomit ,4
Eliezer avitol — niflog& s Conferencias

moaTZA ELTONAווו)
“Foi feito um debate de conclusoês sobre a nosso atuação na Moatzé seu, desenrolar, resoluções e conédisões .

IV) O-MOVIMENTO MUNDIAL
O Chaver Barlach apresentou um longo informe sobre a situagóo , pro -blemos e taregas futuras da Hanagá Eltoná e do movimento mundial ,Fol iniciado o debate sobre 8 substituição do Barlach = que dentro de2 meses termine o seu periodo de mobilização na Hanegá = na direçãodá Hanegá ,

V) SEMLEGUWTp PARÁ O BRASIL
Foi inétésdo o debate sobre o envio de um schellach do meshek para omovimento no Brasil,

VI) SCHLICHUT ALIAT HANOAR

idem .

V11) O relatório sobre o Veidé da miflagó , a ser apresentado por nossosdelegados $ mesma = Bariach e Eltezer — foi adiado paro a la, reuniãoda Mootz8 Tnuatf, em futuro próximo ,

VIII) Fol morcada a próxima reunião pora de o dia |7 do corrente a

 

Nachum Zvi Fassa
MERAKES VAADAT HATNUA? 


