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A Zanhaga Artzit, e Shlichim
da Tnuá Brasileira,

AFA DA REUNIÃO DA VAADAT HATNUA MESHUTEFET EREZ-BROR CHAIL

Realizada no Kibutz Erez, em 17/7/59, com a presença dos chaverim: Zeev Nechustan, Chana,Rute, Itzik, Maak (Erez) Kucho, Natan, Henrique K. (Chativá) Nachman F., Bariach, Zicio,Chenfetd (Bror Chail).

Seder Paioms: 1) Relatorio do Garin em Hachshará.

2) Tafkidim da Vaadat Hatnuá Meshutefet
3) Proximas Aliot da Tnuá

4) Problemas gerais, ligados aos dois meshakims,

E Relatorio de Garin: O chaver Newton apresentou um relatorio geral da situação do

garin em Ramat Yochanan. Apesar de ser ainda o inicio de uma hachhhará longa, consta-

tou-se a situação normal em que se encontra o garin. À maioria dos chaverim entraram em

anafim previamente escolhidos em Erez, O aproveitamento das aulas de ivrit está sendo

bom, e pouco a pouco, o garin está encontrando a melhor misgueret chevrati e tarbuti,

para um garin em hachshará, Discutiu-se alguns problemas relacionados ao trabalho em

Beit leladim, de algumas chaverot, ficando resolvido de que o chaver Zeev, conjuntamena

te com o Dov, mekasher do garin, em sua proxima estada em Ramat Yochanan, veria nova-

mente nas mosdot do meshek, a possibilidade da inclusão destas chaverot, naquele trabalho

Constatou-se tambem, que até agora, o kesher entre a laskirut Olamit e o garin tem si-

do fraco, não havendo ainda um programa normal de artzaot e esclarecimentos da parte da

mesma; entrar-se- á em contato com a M.Olamit, para modificar esta situação.

2) Tafkidim da Vaadá leshutefet -: Este ponto foi precedido de uma discussão geral

sobre as caracteristicas mesmas da Vaadá, e sua linha de trabalho. Pereebeu-se a vonta-

de dos chaverim de criarem um organismo sério, que se preocuve pelos problemas do movi-

mento brasileiro, pela ligaçao dos meshakim com a tnuá, e vela ligação entre os dois
meshakim. Constatou-se a necessidade de pouco a pouco, transferir a centralização des-
1 problemas, para o Kibutz Brez, quando do precesso normal das aliot da Tnuá vara a-

“o meshek, pela conpreensiva proximidade maior a estes problemas , ficando no en-

tanto, até a volta do garin a Erez, e o inicio de sua vida normal no seu meshek, o ri-
kuz da Vaadé, ao encargo do chaver Zicio de Bror Chail,

Após uma trocas de ideias ger-l,foram aceitas as
seguintes propostas:

Dapin Latnuá : Será elaborado em conjunto, ficando encarregado o chaver Newton, do ga-
rin de centralizar este trabalho, conjuntamente com Zicio e Chana, Constatou-se a neces-
sidade de elaboração urgente deste Dapin, para aproveitamento chinuchi, na tnuá,do pri-
meiro periodo do garin, em Israel

Resolveu-se elaborar um alon em ivrit, para os dois meshakim, com infor1סמ1\
12.284>>

macões sobre o movimento, para servir tambem de mabpr proximidade de seus chaverim com

oroblemas da tnuá. Será pedido aos shlichim que ora trabalham no Brosil, quê enviei
os

gerzis, que sirvam de material para este Alon. Zicio e Cha=constantemente informaçoes

na, se encarregarao de sua elaboração.

Madrichim do “lachon : Apos constatada a necessidade de um contato intenso da Vazdat Me-
Shutefetcom os mdrichim do Machon, ficou resolvida a realização de uma peguishá com
os mesmos com Yom Yun, e conversas sobre seu aproveitamento no paig. Será realizada em
principios de agosto, ficando encarregados os chaverim Ttzik de Erez e Mario de Bror  
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Chail, de seu programa e realiz ação,
teulotdoGarin : Foi proposto como uma das vrâmeiras peulot do garin, uma peguisha”
ampla, com os chaverim da Vaadat Meshutefet, os cshlichim que ora volta do Brasil, pa-
ra debate da atual situação da Tnuá. Será realizado em Erez, no primeiro bikur do garin,
Drovavelmente em meados de agostb. Ficou aprovado tambem que o chaver Nachman, proxi-
mamente dê uma artaaa para o g rin, e na mesma ocasiao, em Ramat Yochanan, ajude na ela-
boração de um programa de artzaot em portugues, até uma melhor conpreeção de parte do
garin do ivrit.

telatorio do Mosca e Naftali em Erez : será realizado assim que os mesmos chegarem,
 

Supá da Vaadá : Ficou estabelecido a cri
geraés da Vaada, e para possibilitar um trabalho norm:l da mesma, Erez e
8 LO os taksivim para a mesma.

Maskirut Peilá: Ficaram 78 chaverim Zicio, Natan, e Chana constituindo a Maskirut Pei-
lá da 78866, para os problemas ger is, devendo normalmente ser a Vaadá convocada, pa-
ra os assuntos de maior import ncia.

3) Aliot proximas da Tnuá : O chaver Itzik de Erez, levantou a necessidade de se
fazer entender ao movimento no Brasil, de que, pela constituição numeriea e chevrati
do garin, e tambem pelos problemas de Erez, deve-se empregar todos os esforçoss no sen-
tido de enviar um novo grujo aliá, o mais cedo possivel. O chaver Dov K. do grin con-
cordou com esta analise, e após uma traca de ideias, verificou-se, que, o problema
está intimamente ligado com a situação ger>1 da tnuá no Brasil, e adiou-se vara a pro-
xima veguishá, apoé os relatorios dos shlichim que voltamse informações da Hanhaga no
rasil sobre o assunto, a elaboração de uma proposta para estudo na Tnuá brasileiras

4) Problemas Gerais : oi visto, que, para qualquer problema, que por acaso sur-
ja, de pessoas que queiram passar de um meshek para o outro, o assunto deva ser resol-
vido entre os maskirmim pnimim dos dois meshakim, sendo que somente casos especificos,
o se mostrarem necessarios, a Vasndá xexw* discuta tambem os mesmos+ A linha geral
0: vda por todos chaverim, é de envidar todos os esforços, para que tais problemas

o surjam, : ps
Foi uumunicado ainda, com a anrovaçao da maskirut de Bror Chail, e aceitação do

arin no carater de moamedet, a passagem da chaverá Clara Chastemaster, para a chativé,
À Foi visto ainda o problema da familia Kupershmit, cujos pais se encontrim em Bror
h:il, devendo continuarem 14, 8 pedido de Erez, até a volta do garin.

Com isto, encerrou-se a reunião, devendo maskirut peilg, convocar, quando

achar nexessario, a proxima, 

 


