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A Hanhaga Artzit, e shlichim
da Tnhá Brasileira.

Chaverim, Shalom.

Dentro das mesmas orientações estabelecidas pelo movimento, realizou-se

a primeira reunião da Vaadat Hatnuá Meshutefet Ereg- Bror Chail, já com a partici-

vação dos chaverim da chativa do 8º garin. Como já é de conhecimento dos chaverim,

após um mês de estadia em Erez, quando tiveram oportunidade de entrar em contacto

com a chevrá, e às cousas do meshek, o garin de acha atualmente em Ramat Yochanan,

para o seu periodo de hachshará. Demonstrou, este mês em que os chaverim estive-

ram em seu novo meshek, o acerto da proposta dos chaverim de Erez, no sentido de

aye o primeiro contato no pais , antes do periodo de hachshará, se desse no novo ki-

0. por algumas semanas»

A impressão do grin, deste periodo, vocês já a devem ter, seja por car-

tas oficiais, ou pessoais. Tivemos portunidade nesta primeira reunião, de perceber

a confiança em relação ao futuro desta hashlamá, seja por parte dos chaverim da cha-

tivá, como dos chaverim de Erez , como tambem dos chaverim da Vaadá de Bror Chail,

saidos como são do mesmo movimento, e interessados na cristalização e ligação sadia

dos dois meshakim»

Os chaverim da chativá, perceberam, no ambiente simpatico que os 00208-

ram, no esclarecimento dos problemas do meshek e da chevrá a qual se ligarão, nas

otimas ovortunidades que se lhes ofereceram na escolha dos anafim de trabalho, e

e de compreender e participar dos problemas da tnua brasilei-

im de Erez, a possibilidade de todo o sucesso, nesta. hasch-

a

ainda mais, no interess

ra, da parte dos chaver

lamá .
Queremos ter a certeza, de que este periodo, assim como todo desenvolvi-

mento do go rin na sua hachshurá, segám levados á tnuá nas suas peulot chinuchiot,

nas mais diferentes formas, e em especial, aos chaverim da chativá, que ora se en-

contram em hachshorá, Em ou em trabalhos do movimento.

Esta Vaada Meshutefet, cujos tafkidim, foram discutidos nesta primeira,

nião, tem, apezar de no principio ainda, a finalidade de ser o orgão, preocupa-

oe”. participar e ajudar nos problemas do tnuá brasileira, e de servir de ligação

constante entre os dois meshakim. Junto a esta segue a ata desta reunião, e os cha-

verim, podem perceber os problemas discutidos, e o alcance da mesma . Realizaremos

em breve, uma peguishá ampla entre os chaverim da chativá, Mosca e “aftali que es-

+ão voltando ao país, chaverim de Erez e chaverim de Bror Chail, afim de discutir

o relatorio apresentado e procurar propostas para ajudar a Inuá, ou participar de

seus problemas.
E

Esperamos que os chaverim dd Hanhagá mantenham o melhor contato possivel

seja com os chaverim d chativá na hachshará, diretaménte, seja com a Vaadá Meshu-

tefet, assim como enviem suas opiniões nos trabalhos que acham necessarios a Vaadá

realizar.
Em breve voltaremos a lhes escrever sobre assuntos comuns.

Votos de sucesso, para as peulot no chofesh de julho.

Shalom

A
P/ V.H. Erez-Bror Chail  


