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ATA DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA EM 13.2.57

Chaverim presentest- Nachum, Bariach, Nachman, Markin, Iochanan.
Ordem do día 1-

a) Colômbia - Foi tratada a questão da shlichut e o problema da
operação do Jimico. A opinião e forte recomendação foi negativa, tendo-se tam —
bém consultado a maskirut (Já seguiu carta especial sobre o assunto) /

: b) Shlichut - 1. Naftali- tentaremos conseguir com a Aliat Hanoar
que a chaverá Ilma e as 2 trianças viagem de aviño, permitindo assim ao Vaftali
de partir imediatamente. O problema é que a Tima não pode viajar de navio ₪021-
nha. com-os 2 filhos. Assim Naftali partiria máximo em fim de fevereiro.

2. Novaproposta de shelicah para a tnuá foi trazida
a reunião. O assunto vai ser estudado e esclarecido com o candidato, porém em Am
bito restrito e interno devido a problemas péssoais muito delicados envolvidos.”

e) Editora da Tmuá — Vocês hã un tempo atras dirigiram-se a nós e
a alguns chaverim pedindo propostas sobre que livros publicar. Aproveitando a o-
portunidade de termos chaverim no curso de ivrit em Jerusalem, pedir-lhes-emos
que estudem com alguns professores entendidos em literatura isracli em geral e
modema,-Iistas de propostas. Depois os chaverim Bariach, Arale e Tehuda Sitman
farão a seleção do que for conveniente e nos o Droporemos a voces.

à) Relatórios — Constatou=se a necessidade de aumentar os relató
rios da Vandá ao meshek. Também será trazido à asseifá- relato sobre o seminâriod
ideológico da H.eFlionã e que alcançou completo êxito.

e) "Koach Adam'. Como em 1 mese meio serão eleitas todas as vas
dot do meshek, dirigiu-se a "Vaadat Minuim" indagando de nosso pensamento sobre
a formação da VW. Tnuá, quais as necessidades de ehlichut, etc... Também quais e
quantos militantes daremos à Hanhagã Flioná. Vimos que o plo 8 o seguintespara
o Brasil, afora Naftali, deve seguir mais 1 sheliach:. 0: Dov Finesman permanece
mais 1 ano-no Uruguai, logo não h$ problema no momento, As necessidades aqui em
Bror Chail serão só de 1 mekasher para o garin quendo este aqui chexar. Sobre asa
Vandá o pensamento nosso é que continue com 5 membros. O problema da Hanhasá Elio
na sérá visto em reuni3o próxima, bem como o pensamentó final תסלע6במ 7

£) Seminário - O Ichud Halkvutzot W'Hakibutzim está organizando
seminários ideológicos cuja duração é de 1 genana. Em vista de serem ótimos seminários propor=se-a a ida de alguns chaverim ao seminários da H.Flioná(fomos o”
meshek que mais participou) e como temos 25 chaverim no momento no curso de ivrit
em Jersusalem e mais 15 para seguirêm ao curso no mes que vem, não poderemos par
ticipar com mitos chaverim ( de 3 a 5). - 


