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A VAADAT HATNUA

a Chaverim Shalom!

ássunto: Chativí do 8º garin,

Voltamos novamente depois do Kinus a reatar o contato com os chaverim so-bre esta Chativá, seu destino , e os problemas ligados é mesmas.
Realizeros antes do Kinus, uma peulá da chativá nacional, na Hachshará,que serviu para sua melhor estruturação como garin, e para observar seus diverso saspectos. Infelizmente, a não vinda de algum material mais ilustrativo de Erez,-—fez-se sentir. De qualquer forma, porem, a chativá, como o Kinus, recebeu com

atisfeçãoRepotici éso0práticos, de como fa-zer a concentração educativa este ano, em torno do novo mifal. Enviamos já todasas resoluções aos chaverim.
O Takanon que enviaram foi aprovado sem modificações, e as resoluçõesquanto a datas de aliá, componentes, próximo garin, etc. adhamos tudo para umapróxima peguishá de chalutziut que deverá ser realizada em julho. Até lá envia-remos aos chaverim os planos que estames elaborando, para uma troca de idéias,Bom número de chaverim desta chativá, já se encontram hoje em hachshará,O que tem lhe dado possibilidades de um desenvolvimento meshki, e intensidade naa vidá tarbutí, Falta-nos porém um contáto e informações de Erez para o Garin.Aprovou o Kinus o pedido de formação de uma Vaadat Hakesher Erez-Bror Chail-Tnuá, para melhor estudar todos os problemas relativos à esta hashlamá,
Seus primeiros tafkidim, pensamos, deveriam ser;
a) o envio do máximo material informativo sôbre o meshek, para a tnuá em

geral,
b) o envio de orientação profissional ao garin, perante as necessidades

atuais e futuras do meshek,
c) o estabelecimento de um contáto inicial, direto entre a tnuá e Erez.

Esperamos opiniões dos chaverim quanto as resoluções tomadas e sôbre estaVaadê, que caberia particularmente à vocês, formá-la.
Enviaremos em breve mais informações sôbre a chativá, bem como os planos fu=

turos a serem discutidos em julho,

Alei V'hagshem

P./ Hanhagá Artzit 


