Ref.-

EVH- 147.

a
S.Paulo, 22 de Junho

VAADAT HATNUÁ

Kibutz Bror-Chail.

2

AA

/

Prezados Chaverim:

Pela presente queremos trazeraos chaverim
algumas ideias que temos com relação a propagação do nome de

Bror-Chail dentro do movimento e do Ishuv.
Gostariamos que os chaverim estudassem nossas propostas, formulassem sugestões novas e procurassem aten

der o mais rapido

possivel nossos pedidos.
ata-se da comemoração do "Yom Bror-Chail"

que queremos oficializar e introduzir no movimento,

Proposta
a
=
.
chamos que as datas para tal comemoração deveriam

ser escolhidas entre:l) data da la. Alia em Bror-Chail,

2) data de entrada dos Brasileiros no me

shek, Considerando que

no mes de Maio o movimento recem esta

saindo de um mes intensíssimo de atividades externas ( Pessach,

Guetho, Hatzmmut, 1% de Maio ), optamos pela data de inicios

de Setembro que marca a entrada dos primeiros brasileiros, em

Bror-Chail.

E

. Cremos ser esta uma Otima data, na qual não temos comemorações outras, podendo assim dedicar com maior atenção ao

dia de Bror-Chail.
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Pedimos que nos indiquem a data certa no mes de Setembro,

que os 5 primeiros do garin brasileiro chegaram a Bror-Chail,
afim de que possamos oficializar definitivamente.
Aguardamos vossa opiniao a respeito dessa nossa proposta.

Aproveitando a ideia de comemoração, queriamos

transformar em " Shavua Bror-Chail " procurando fazer o maximo

de propaganda dentro do Ishuv e ativizando uma serie de instan
cias sionistas. U " Yom Bror-Chail " dentro do movimento seria
o auge dessa " Shavua " e teria finalidades educativas e prati2
cas de largo alcance.
No movimento.- dividiremos para efeitos didáticos em 2 partes:
1) De BrepChail parao movimento.
2) Do Movimento para Bror-Chail.

( continua ).

pes e
A

1

vimento. a) será organizada uma exposiç:

Bror=lhail, desenvolvimento meshki, fe e Rs
:

e tarbuti,

PU

b) será lida no mifkad chagig1,car- |

-tar de Bror-Chail e da Vaadat Hafnhá para o Yom Bror=Chall.

Para tanto & necessário que vocês enviem-nos com urgencia:-

EE Aud2

I. Fotos sôbre o garin brasileiro, desde a sua chegada ao país,
os períodos em meshakim vatikim, na Nachal e fotos deBror-Chail ( me- shek, criancas, atividades de tarbut e
,1
11- Algumas coleções completas de "Dapim Latnu” e boletins do

meshek " Maba ",

111- Propostas novas paras exposição,
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,

 וIV- Cartas alusivas 8 data e se possivel o livro sobre Brora

.

Do movimento para Bror-Chail.- I-) Cada shichvá nacional daré _no Yom
Bror-=Chail, presentesg para o meshek, Antes dessa data- devera cada
chanich contribuir para tanto,
Povpostas- Izofim-Solelim - Brinquedos para as crianças de Bror-Chall,
Bonim - material esportivo completo para a Chevrat=Noar.
de
Maapilbm-Magshimim- o dinheiro arrecadado sera entregue ao
Comite de Amipos de Bror-Chail, sendo nossa proposta que o meshek, 60mo simbolica compensação, oferece um quarto para a Vaadat Hatnuáa, que
deverá ser o quarto do movimento, com exposiçao fixa e arquivos do mo
vimento brasileiro desde os seus primoréioss.
ה
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 לSerá realizado um mifkad chagigi, da qual constará uma
sicha sobre o Kibutz Tnuati Bror-Chail; serao lidas as cartas vindas

de Eretz e as cartas das diversas shichavot sos que recebem os presen
tes.

Í11- Durante a semana, realizar-se-ão em todes as shichavot,

sichot 680601818 sobre Bror-Chail e o significado paraz o movimento
brasileiro,
2
2
IV- Saira um número especial de "Vanguarda Juvenil", em homenagem ao meshek,
V- Oneg-shabat do movimento comemorativo.
Para tanto precisamos:= 1) Saber vossa opinião urgente, à respeito
de todas estas propostas.
.
:
( Receber material sobre o desenvolvimento
do meshek em todos os setores de trabalho, chevrã, terbut e atividades
do movimento.
3) Fotografias para o número especial de
"Vanguarda Juvenil ",
No

huv.- 1) Artigos nos jornais israelitas do país.
2)  ןיaa sobre a data nas horas israelitas das diversss
radioss

3) Oneg-Shabat festivo do movimento com as Pioneiras, Bar
tido, Wizo, Unificada e Vagd Leman Bror-Chail,

Acreditamos que a ocasiao sera propicia para tais comemorações

tanto sob o ponto de vista do movimento, como do ishuv em geral,
Realizaremos isto em todos os snifim e aguardamos apengs a vossa resposta para dar pronto inicio aos preparativos necessários,

Certos de que responderao imediatamente, saudamo-vos com nosso
cordial,

Alei V'agshem !

Adolpho N, Cheinfelda
Sgan-Maskir,

,

