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ER E a É
" Henogá Artzit — Brasil,
C/C para : Grupo de madrichim,
6º gorin, Dov Elnisman, Mordechai Chaitehik,

- Henagó Eltoné-

PROTOCOLO DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA “DE 21/9/1956

Porticiporaa do reunião os choverim + Bariach, Dov, lochanon, Markin,
Reuvén, Nachum . A ordem do dia fol a seguinte : (1) Relotócio dos stivi-

dades da Vadd8, (2) Honagá Eltoná ,)3[ Sehlichut pare o Brasti .

1) O chaver Nachum. apresentou relatório sobre as atividades desenvolvidas
desde o Ultima reunido 4
Foi resrganizado o arquivo da vaad reiniciada a sua correspondência com
todos os setores so 246 encargo“? Y plano do próximo núnero do BAPIM foi
elaborado, estando já em execução. O chaver lochanan visitou os madrichim
em sua ghaçharó . Reuniu=sse 5 pequena sub=comissão para assuntos do pertid
do tendo sido elaboradas propostos concretos a serem apresentados na la,
reunião do Mostzé Inuatf do meshek +. Iniciou-se o “tipul* para a vindo de
conferencistas, segundo programa por nós organizado . 4

- Roixapraxadoxnaxreunifoxaxpropanta Foram aprovadas as seguintes propostas
de meskirut peilá slo) organizar, na bilbioteca do meshek, uma seção da
tnuá, ceunindo todos os materiáis da tnuá no Bresil, desde o seu surgimen-
to = publicações, programas, relatórios, temários, resoluções, ete

(b) entrar em contsto com diferentes agrupamentos socia
listos no mundo, com o fito de receberpublicações e materiais

2) O chaver Boriach apresentou um relatório sobre os problemas do mov iment
mundios e da H. E.., seguindo-se amplo debate sôbre as nossas tarefos na

“invá olamit".

afim de ampliar o atividade do H.E. feixpraposxansitaxaxpranastaxdexankkki
zação iniciamos o estudo da proposta de mobilização do chaver Nechman Fal-
bel para a mochlaké de chinuch de H.E., bem como da prolangação, por mais
alguns meses, do trabalho do Bariaçh . As resoluções finais foram adiadas
para o próxima reunião .

3) Iniciou-se , com um amplo e profundo debate sobre os problemas da tnuá
e de vpor Chajl no Brosil, o estudo des propostes concretas de “schlichuj"
para o brasil .
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Nochum Evil Fassa
merakês V.Hotnua? 


