
    
DES ל ARM a ₪ 

  

KIBUTZ BROR CHAIL = VAADAT HATNUÁ 6% 

  

À - Hanhagá ártzit ]0-10-ל5 0 א-ג 

“São Paulo - 1תעפ 

Prezaaos chaverim: 

E Ata us reunião da veacá, realizada em 5-101955 

₪ 0 
A Presentes: Doy Einisuan, Dov Tzamir, karabina, Nachum, Peter, Léer- 
Es ner, Bariach, Amir, Aharon Schneider. 

Ordem do sia: 1) Redivisão ao trabalho. 2) Dapim Latnuá. 5) Hachsha- 

rá rara o 60. garin, 4) Sehlicnut' para o Uruguai, 

    

)) Reuivisão do trabalho - im virtude da substituição de Nachumy 
| por Karabina, passa este à centralizar todas &s tarefas anteriormente 
, atribuídas a Nachum, karabina tambem 5628 086מ 60800 000 90 06 5- 

| soal com os madrichim, até. o término qe seu trabelho na Hanhagá ELio- 
A "ná; após isso, resolveu-se que u vaaaat hainué designaré um (uu mais). 
do encarreçaúos acesse contacto. 0 
sa O trabalho partidário, no mesek e na região, será todo ele cen- 

tralizauo por karabina. A vaadat hatnuá funcionará como mif-hamiíla- 
gá em Bror Chail, até que se resolva derinitivamente cobre 0 2000 ₪ 
constituição: do-enif, karabina deve receber 00 mazkir ao ueshek Lodo 

é: naterial relacionado CQOiu O partido. As atividades partidárias ime- 

      

diatas são: a) Uma 56216 48 hartzaot, por. parte de conferencietas da- 
miflasá (responsavel- Dov E, ); b)kstruturação da ativicade de escla- . 
recimento e preparação para & próxima veidá-da miflacá; c) elaboração 
e realização, em conjunto com a vandat hatarbut, vo pÍsno de atividades 
nos moshavim da zona e na 8 6. 

4 Latnuá - Tendo sido Lerner wuobilizado por tempo indeter- | 
minado para auxílio ao לט lagev, foi constituida uma vasdá provi- 

5 86718 para o Dapim (Dov Tzs, Karabina e Peter), Parte-do material Já 
"está pronta, e o iton aeverá ser im 0 até 14 de outubro, 

Com relação &o envio do iton, e à sua duplicação (aquí eu no 
9% Brasil?), foi levantada uma dúvida pertinente, e em virtude 61550 0 
E a esunto 0 ser esclurecido com a עאמהאקא oo movimento. Liste núme- 

| ro do Dapim será por enquanto impresso em Israel, 

    

na m 3) Hachshará para o 60. sarin- karabina terminou os esclarecimen- 
tos de que tinha sido encarregado junto ao lenud Hakvutzot Vehakibu- 
tzim, Das três eventuaLidades levantadas 5 -8ההמפ 0 100מ) 
nan, Geva e Kineret), foram eliminadas as duas Últimas, é a vaadá Rpro- 
You unanimemente a indicação de Rama t lochenan como ne shek de hachsha- 

4 ré para o dO garin. A broposta, será 18 para aprovação no Ichud. 
  

   


