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Hanhagã Artzit
Brasil

Prezaños chaverim

Tetamos às vêsperas do Finus Artz1 da tnuá, e atê agora nao: recebemos absoluta-

mente nada dev vossa parte. Já não falamos do temírio, mas nem siquer em geral

quais os problemas. que serão lov dos a Beste Yinus, afora A ateitação de Erez

como 22 mifal. do movimento;'e. a resolúção de cue o 82 gsrin para 14. sé divijas

Si quer sobre a proposta de taltanon por nós enviada, até seora menhuma palavras

Teneramos receber com urgência a ordem do dia dos assuntos a serem tratados.s

0 bem como um extrato dos problemas e das resolucoes.a che se pretende, chegaré

Queremos, outrossim, relatar. 21 gomas coisas daqui

1= Frez —. como já deve ser do vosso conhecimentos a Mostzã Elioná 26801-

veu סטכש Rrez, será completado pelo movimento brasileiro, à partir fe seu 8º

carin. "estamos prestes a entrar em contato com os chaverim do meshek para 0

início dos trâmites, informações; orientaçõese corresdondência sôbre os mais

diversos sécuntos de interesse comumi Fscrevéremos a respeito.

o-“Qarin em Gueva-. O. gárin terminou, na'semana passada, o ulpan de ivrit

em Jerusalem, voltando a:Gueva Dara O t8rmino de. sua hackhshar%.. Parte do gas

rin, a oue tinha nível de ivrit suficiente para tal, recebeu seminário de uma

«emana em Beit Berl, devendo depois disto seguir pora Gúeva. Houve uma discusa

eo muito sória sobre o período de hachsharã. Cueva estava exigindo que fosse

de 9 meses, e O garin e nós que forse de 6. A discussão foi so movimento, e na

 

Moatzê Flioná'se resolveu,' por maioria de votos, que o tempo de 380-2808 6 8

6 meses, sendo possivel, em casos esveciais, prolongar'a 9. Txigimosy no caso

&é nosso garin,-por diversos motivos:—

ai situação chevrztí do Bºrin, grupo pequeno, תי stringiãdo sinda mais depois

do curso, com uma série de problemas. chevratiim dentro dele, derivados do 10מ-

99 go convívio dos: chaverim.
t- Sentimento, por parte do garin 66 68 não tem mai” o que »proveitar

de fundamental em meshek vatik,' aliado » vontade de imiciar de uma vez, vida

definitiva e estável em Bror Chail.

Necessidade por parte de Pror Chail de que os chaverim voltem em março e
-0

מססח

Assim, tem o garin ainda um mês e meio de hachshará, após o qual virão. a

Bror Chil.

O Bucky e a Fany, depois de se tomarem pais de uma ménina, voltaram 2

Bror Chail, para permanência definitiva. O Bucky entrou no lusar do Togo; a

eletricista, coma saida deste para Fanhagã Rlionã. O Ozer e a Ida também vol-

taram. Rles foram como chaverim do meshek, agregados so garin, passaram o M-

oan no ano passado, além que os pais do Ozer se preparam para abandonar Wegba,

e wir fixar residência em Bror Chail. 4 Prida voltou a Bror Chail devido %» vin=

da de seus pais. Assim, ficou'o garin reduzido a 15 chaverim,

32. Madri chims= após o seminário de um mês em Tel אדוםומ 008008088 %

ram alguns dias em Bre2, participaran da Woatzá Wlioná, .após a quel vieram. a .

Bror Chail, onde receheram seminário. Atualmente: se encontram em Jerusalem pa —
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ra o mês de encerramento. Dois dos madrichim,: Ahron e Nair , deverão embarcar de
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volta em princípios de fevereiro, por questoes de estudos.
4- Mishmar David':- Kibutz do Hanoar Haoved, que' se encontra em muito mã

situação, devido aos numerosos sbondonos. A tnuá tomou a sf completar o me -

Shek, e para lã 'deverã seguir a chativá dalet do movimento argentino. Como
esta .deverá vir sómente dentro de um ano, O movimento resolveu convocar um

grupo de chaverim fentre os seus meshakim que deverao, atê a vinda da chati-

vá, ajudar a manter o meshek. A Bror Ghail coube enviar quatro. Toram 6600 =

lnidos os chaverim:- Tsther Prawer e Eva Strakovsky, para o período de um a-

no, Simcha Shepsilevitz e Warkin Tuder, que serao substituidos depois de 3

meses.

5- Vaadat Fatnuã:- com a saida do Markin' para WMishmar David, a Vaadat
Fatnuê sofreu remodelação, ficando constituids pelos chaverim:- Amir Pluth

merakês, "rwin,Wayner, Pinchas Falbel, Mira; Lerner e Ozer. Fsta Vaadá.deve-

rá visorar até as eleicdes gerais no meshek, no mgss de abril,
6- Reunizo com Sheinfeld¿dimico e Blandina 1 Realizou a Vasdat Hatnuá

uma reuniao ampla em que Sheinfebd deu um relatório completo sobre o movimen-

to. Trocaram-se ideias e resolveu-se fazer uma reuniao especial da Vaad£ Do-

ra discutir 'al runs pontos por ele levantados.

Sem mais, esperando notícias
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Amir Pluth
ymerakez havaadá

 


