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A Hahhaga Artzit

Chaverim, Shalom.

queremos nesta, lhes transbitir algumas resoluções e atividades da Vaadat Haã-

תוגא .

Relatorio Moshka 6 7817811: Os chaverim Moshka e Naftali deram em Asseifá Klalit do

meshek, um relatorio da situação da tnuá Brasileira. Na Vaadat Hatnuá, em reunião mais

restrita, deram um relatprdomaés minucioso, que nos possibilitou uma visão dos proble-

mas existentes. E preciso dizer, que o relatorio foi confiante e realista, esclarecen-

do alguns pontos que após o ultimo relatorio recebido, tinham ficado não claros. Este

o redatorio foi trnasmitido tambem aos madrethim e ao garin de Erez.

drichim: O chaver Mario, mekasher da V.Hatnh$ para os madrichim, os visitou antes

de terminarem o primeiro periodo de Jerusalem. Logo após, preparamos um Yom Yun para

8868, 6מם Erez, constituido de reãatorio do liOshka sobre o moviemto, com discussoes-

conversa sobre os estydos e aproveitamento no Machon, likrat o pr ximo periodo de 1808-

shará (Mario) e artzaá sobre Erez e seus planos futuros (pelo Merakez Hameshek) .Foi

ms atividade boa para os madrichim, tambem pelo contato mais iptjmo que tiveram com

os Chaverim em Lrezs

seriodo de hachhsará, temos boas noticãas-- O Mario deverá visita-los na proxima

em Kfar Blum. A situação do grupo, nos parece boa. Tentaremos conseguir da

Elioná, um periodo de Hachshará em Erez para os brasileiros e antes do Chodesh

realizar Yemei Yun com eles, aqui em Bror Chail, sobre o futuro trabalho

Garin:s O contato com o garin tem sido quanto que possivel intenso. O chaver Nunho es-

esta semana em Ramat Yochanan, onde deu uma artza2 “sobre kibutz, muito bem sucedi-

os chverim do garin pediram que a mesma artzaá continuasse, o que será feito.

semana deverá visita-los o Markin, tambem para artzadé. Estamos tentando que bise-

mente alguem viaje para lá. O gar;n esteve em Erez, por tres dias, onde receberam

artaaa sobre o tochnit meshek de “rez para o proximo ano e o relatorio do Moshka

a Tmuá. Sobre a situação geral do garin, segue carta em separado.

T s Tnuá: Temos em maôs as copias das cartas qQ,e enviaram para a Maskirut Olamit

e Ben 9halôm. Queremos lhes garant.r que o assunto esta sendo tratado com a maior se-

riedade pelos ch verim, que reconhecem ser este um problema que exige sol,çao imediata,

e que muito está em nossas miosresolve-lo, Na reunião da Vaadt Yutz da Maskirut (lamit,

sara o Brasil, tambem foi discutido o problema, e esta sendo feita peulá intensa no

sentido de consegyijir-se OS taksivim para moadonim.

jhlichi Infeligmente não há novidades no assunto. Sabemos por informação de nossos

chaverim na Maskirut Olamit que há nomes em estudo, mas nada de definitivo por enquar-

to. Está se fazendo esforço, para que algum novo shbeligeh esteja com vocês, nas a-

4103086868 de veraos

nos aliá do 1º garin + Em janeiro do proximo ano, comemora-se 10 anos da Aliá do

1º garin brasileirodo DROR. Estamos »rovarando aqui uma serie de atividades, com de-
Z - + tera WM 3 -

bates sobre 2 Tnuá, 2 Juventude em geral, alem de uma grande Messibá, com repercussão 
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externa. Pensamos que a mesma data, deva ser aproveitada +tinda voltaremos a lhes
tambem pela Tnuá no Brasil.

escrever sobre o assunto- por enquaO envio de todo material que
fotografias

to, queriamos lhes pedir
puderem Colecion r sobre a Tnuá nestes 10 anos! publicaçõescartas importantes antigas, sheilonim deste 1º garin, etc. ( Há uma pasta»jVvada, com uma serie de material deste tipo) 0 ו é preparar com o David Perloyitorio, uma grande çao sobre a Tnuá, para es semana de atividades e ao mesmotempo, aproveita-la ra mais tarde envia-la ao Brasil:

Não queremos reclamar, já amovimento. Sabemos o que
melhor traba1

gora, do cont sobre as cousas dosiginifica um inicio de trabalho, ConVenjente, para umho conjunto, maiores informações de voces, do passa na Tnuá, Há» nao rc cebemos uma publicação siquer da 1 Estamos preparando o dapimm,( | Chaverim do rin estao centralizando este trabalho) e em breve es eramos poder07%%% ב00 5.

tempos tambem

Voltaremos a lhes esex ver em breve, sobre oytros assuntos comuns.

lei V'Agshem

 


