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Hmhagó Artait e/. cópia para Chaitchik, Dov Binesman e madri chim

Ata da reunião da Vasdat Hatnuá em 2/2/57Presente st- Markin, Dovy Numho, Joao, Erwin e Bariach,Ordem do Dias-—
1- Chalutziut e problemas de alió.
2- Destino do 8º sorin.
3- £hl1. chute

Orientação da tmuá para chativh ou שסביב
Seminário para Olim Ghadashim.
Trabalho da Vandá
Data de reunião e diversos.

1- Foi-estudada a nlanificação da alis Para o corrente ano: bem como. apre-sentada uma visao geral estatística. Sobro todo o assunto seguirá carta 9 800. -cial. Também estivemos estudando ם 1tuação de "k1itá" o "shilamnn,2- Em virtude de novas situações fomos forçados a traçar uma orientaçãonova no que se refere às perspectivas de tempo. Os fundamentos se mantêm. Segue carta explicativa sobre o assunto, ה
3- Este assunto foi tratado com grande preocupação em vista da situaçãodificil que supomos estar a tnuê, no que diz respeito a necessidnde de shlichim.Todo este tempo, o assunto foi dissecado de todos os lados e sómento problemasobjetivos, fora des nossas possibilidades de resolução, impediram uma propostae execução imediata. Mesmo assim algumas situações estão se esclarecendo e Oschaverim Bariach e João forem encarregados de aclarar ns dúvidas existentes etrazer uma proposta para a estudo da próxima reunião, Sobre a shlichut doNaftali, os mesmos chaverim estão vendo a viabilidade de sua partida muito embreve.» Para isto, estamos tomando em consideração uma sério de aptanjos técniaCo, ate caso tenham Bxito, permita sua viagem quase imediata. Neste sentidonão pretendemos poupar esforço e energia,

¿d- Em virtude da orientação geral lançada para o movimento mundial pelaHánhasá Blionã cobre o problema da chativá, -malizamos 4 questño pará ver sunsespecifecidades em relação ao Brasil. Segue carta sobre todo o assuntos.>=  Regolvemos que todo -016 da truá tem direito de receber um seminárioideológico por parte da Hanhagã mlioná nara Olim Chadashim,: durante o períodode reu primeiro sho no pafs. Até agora esto Seminário ers dado a garinim no Lide seu período de hachsharã e tomamos a resolução em vieta de alguns chaverimterem vindo diretamente a Bror Chail.
6-

-

Almumas dás tarefas da Vaadá estão also atrazadas e deverão ser reglarizadas o mais rápido possivel. Masmo assim 'a estadia do chaver Markin Jerusalemסח por um m8s, ( curso de. ivrit) dificultará em algo sua execução. Dierente este período será responshvel pela Vasdã e chaver.Jo30 Drucker,JA Pecebomos resposta positiva de-> jornais (Crônica e Novo Nomento). pa-re a públicasão de nossos artigos é estamos a espera de notícis por parte doDreCorinaldi é da Imprensa Israclitas Realizamos um seminário curto 5 inten =sivo ( 3 dias) com os madbichim brasileiros aqui em Bror Chail, após O simpossim ( realizado em Bror Chail) do seminário da H.Elioná para os madri chim,Correu bastante bem. 4 situação dos madri cnim 6 boa e estão so Preparando pan  


