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A Banhaga Artzit, e Shlíchim

da Tnuí Brasileira.

AFA DA REUNIÃO DA VAADAT HATRUL MESHUTEFET

EREZ=BROR CHAIL

Realizada no Kibuty Eres, em 17/71/59, com n prese
nça dos chaverim Zeev Nechustan, Chana,
Rute,  "אMaak (eres)
cho, Natan, Henrique XK, (Chativ£) Nachman F., Bariach, Zicio,
Chenfetã (Bror Chail),
Seder Éiiom

=

E Relatorio do Garin em Hachshará,

2)

Tafkidim

de Vaadat Fatnuá Meshutefet

3) Proximas Aliot da Tnuá

4) Problemas gerais, ligados aos dois meshalkim,

1) Telatori- Cartas O ohaver Newton aprese

ntou um reintotio germl da situação do
garin em Ramat Tochanan, Apesar de ser ainda
o início de uma hachhhará longa, consta»
tou-se a situação norm:1 em que se encontra o gerin,
A maioria dos chaverim entraram em
ancfim previnmente escolhidos em Erez,

O aproveitamento das aulas de ivrit está sendo
bom, e pougo » pouco, O garin está encontrando
a melhor misgueret chevrat? e torbuti,
para um gorán em hachsharé. Viscutiu-se alguns
problemas relacionados ao trabalho em

Beit Teladim, de algumas chaverot, ficando resolv
ido de que o chaver Zeev, conjuntamena
te com o Dev, mekasher do garin,

em su» proxima estada em Ramat Tochanan, veria
novas
mente nas mosdot do meshok, a possibilidade da
inclusão destas chaverot, naquele trabalho
Constatou-se tambem, que até agora, o kesher
entre a Maskirut Olamit e o garin tem sido fraco, não havendo ainda um Programa normal
de artzaot e esclarecimentos do parte da
mesma; entram-se- 4 em contato com a M.Olamit,
para modificar esta situação.

2) Zafkidim da Vaadá

Neshutefet

=

Este ponto foi preced

ido de uma disoussTo geral
sobre as caracteristicas mesmas da Vaadá, e
sua linha de trabalho, Persebeu-se a vontade dos chaverim de criarem um organismo sério,
que se preocupe pelos problemas do movie

mento brasileiro, pela ligação dos meshakim com a tnuá,

é pela ligação entre os dois
mesh-kim, Constatou-se a necessidade de pouco
a Pouco, transferir a centralização des=
tes problemas, para o Kibuts Brez, quando do
processo normal das aliot da Truá para ae
quele meshek, pela conpreensiva proximidade maior
» estes problemas , ficando no entanto, até a volta do

gurin a Eres, e o inicio de sus vida normal no seu
meshek, o rikuz de Vaadá, ao encargo do chaver Zicio de Bror Chail,
Após uma troo. de ¿delas gor>1,foram
aceitas ag

seguintes propostass

Dapán latmuá + Será elaborado em conjunto, fic-nd
o encarregado ochaver Newton, do ga- ,
rin de oontralizar este trabalho, conjuntamente com
Zício e Chana, Constatou-se a neces- |
sidade de elaboração urgente deste Dapin,

meiro periodo do grin, em Isriel

para aproveitamento chinuchi, na tnuá,do pri-

Alon Tnuatis
Resolveu-se elaborar um alon en ivrit, para os dois mesh-k
im, com inform
magoes sobre o movimento, par: servir tambem
de máber proximidade de seus chaverim com

os problemas da tmuá.

Será pedido aos shlichim que ora trabalham no Brasil,

constantemente informações

que

enviem

gersis, que sirvam de material para este Alon, Broto e Cham

na, se encarregarao de sua elaboração,
A do Machon % 4208 Congtatada a necessidado
de um contato intenso da Va-dat gm
shutefet com os m-drichim do Rachon, ficou resolv
ida a realizagío de uma peguishá com
os mesmos com Yom Yun, e conversas sobre seu aproveitamento no pais.
Será realizada em
principios de agosto, ficando encarregados Os chaverim
Itaik de froz e Mario de Bror

|
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Chail, de seu programa e realiz ação.
do grin, uma peguisha ”
do * Foi proposto como uma das prêmeiras peulot ora volta do Brasil, pa”
que
im
oshlich
os
fet,
Meshute
Vaadat
da
m
ampla, com os chaveri
do garin,
ra debate da atual situação da Tnuá, Será reslizado em Erez, no primeiro tilur

que O chaver Nachman, proxiprovavelmente em meados de agosbb. Ficou aprovado tambem
Ramat Yochanan, ajude na ela»
em
,
ocasiaô
mesma
na
e
grin,
o
“para
artaaa
um,
mamente dé
de parte do

boração de um programa de artaaot em portugues, até uma melhor conpreeção
garin do ivrit,

atorio do M

 ן4202 realizado assim que os mesmos chegarem.

E

Nafta

dos gastos
+ Ficou estabelecido a erí-ção de uma kupá para financiamento
Y
Chail,
Pror
e
Frez
vesma.
da
norm:1
trabalho
um
itar
geraés da Vanda, e para possibil
darão os taksivím par» a mesma.

indo a Naskirut Ped=
414: Ficaram ys chaverim Zácio, Patan, e Chana constitu
a Vaadá convocada, pa-

14 da Vazdá, para os problemas

gerris, devendo normalmente ser

ra os assuntos de maior import ncia,

3) Alãot proximas da Tnuá 1

O ohaver Itaik de Eres, levantou a necessidade de se

numerica e chevratí
entender ao movimento no Brasil, de que, pela constituigTo

fazer
empregar 50608 08 681020088 nc sen=do gurin, e tambem pelos problemas de Erez, deve-se
o mais cedo possivel. O chaver Dov K. do grrin con+ido de enviar um novo gru»o aliá,
verificou-se, que, O problema
corácu com esta analise, e após uma treca de ideias,
Brasil, e adiou-se para a pro=
no
tmuá
da
ger:1
com a situação

está infimmmente ligado
ões da Hanhaga no
xima peguishá, apoó os relatorios dos shiichim que voltamse informaç
Tnuá brasileira,
na
estudo
para
proposta
uma
de
ão
elaboraç
a
assunto,
o
sobre
Brasil
4) Problems Gerais *

sue
oi visto, ques para qualquer problema, que por acaso

outro, o assunto deva ser resolja, de pessoas que queiram passar de um meshek para o
que somente 62505 especificos,
sendo
,
meshakim
dois
dos
pnimim
m
vido entre os maskirmi
linha geral

os mesmos, A
que se mostrarem necessarios, à Va dá mr discuta tambem , par que tais problemas
aprovada por todos chaverim, é de envidar todos os esforços
le
não surjam.
e aceitação do
Foi gumunicado ninda, com a avrovação da maskirut de Bror Chail,

Clara Chastemaster, para a chativã.
garin no carater de moamedet, a passagem da chaverá
|
o problema da fomilia Kupershmit, cujos país se encontr-m em Bror

Foi visto ainda
até a volta do grin,
Ch:il, devendo continuarem 14, a pedido de Erez,

Com

r, quando
ásto, encerrou-se a reunião, devendo » maskirut peilá, convoca

achar nemessario, 2 proxima,
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