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Chaverim Lekarims

Atendendo à um pedido antigo da Hanagá, segue abaixo a
lirta dos chaverim cue, por motivos de licença ou sbandfmo, não re eme
contram atuslmentem entre n8s( 88986 "8/4e

Abandonoss
Tliahu Berger — itandonou o meshek por motivos pessoais.
Hiriamn 9761891080 — Nitstarefet de S. Prulo, encontresse em Chenita, onsos

com um chaver 80 68008
Aron e Roga Canfli” =- Abandonsfam, por inainptarão, tentarem sinda se ese
tabelecer em Trr$sy mas terminsram por regreseor no Brasil.

Zeev e Flien Ensatebinski - Abandonaram por motivos pessoni se
Michel e Beatriz Citnix = abandonaram por inndaptacão mútua entre” êntre
8188 60
Tenrique Lem -| Abandonou O garin quando da hachsherf em Cueva. fncontras

so stuslnente na taavã.
Hilda Kenig É - Cnrouege com um chaver de Cueva e 18 se encontras

Salomño e Iria Talesman - Abandonaram por motivos personse

97600101 70200119 - Regressou 20 Brasil, onda 3% se encontrava 60ְה 8
que foi para tfatemento de safide e np8g largos meses de separação cuando

38 ficou definitivamente claro cue o retórno da Noemia seria a múito lon=
go prazo, Y "zequiel viu-se obrigado a psrtir. 1 chevrá comvartilhou de
gua situsslo pesrogly derpedindo=se dBle darinhoramente na arseifA 01mi1t

desejandoilhe um breve retôrno,

e ticengass
ות8ש6 8 ina Fishor - Recebersm licenga do máshek para viajar an Mrasil

devido q; dognca do pai do imdr6. Og chaverim ultrapassaram o perfodo de

licença concedido sua situação deverá ser peclarecida prôxi-amentos
Chaim fohenf?nio) — Recobeu lêcengapara visitar o pai gravemente enfermos
Peliras' e obtiveram licença do meshek por problemas pessoais cs chaverim
Raquel Yainkr e Benjamim Juvene

Regresraram no meshel os chaverim 71006 05ה1%021%, 8
licença de 6 môres no pafs, Noshê e Nindel Shraiber (licemon de viagem
por 3 môsor no Brasil) e um casal de chaverim da antiga chevr£ epfpocia
cue havkam, anteriormente abandonado o megheks

416m dos shlichim em trabalho na tmuf, oncontra=se tame
vêm o casal Rottermany sendo o David ehelinch da Machinkf Lechinuch pelo
gerfodo de 2 mmose

Mei y Agshem 
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Atado pommiõo conjunta tas Yaniot Tatnuf trea = pror Ghaila,

Pata - 28 = 10 5% |
loco) - Bror71 ;

Participaram 4 %eay Nechushtan, Chana, Ttschok e Dov (Trem)
Barizch, Nunho, Narkin, Amir e Choinfela (Tror, ₪831 (
Toê (madrich)

A

Ordem do dias \

Por prorposta dos chaverim defrez, foi aprovada a seguinte

ordem do dias .

1) Vandat Hatnuê, tafkia, apreciações סע
2) Trabalhos conjuntos dee duns vasdot,

3) Minh do 89 Garin.

à propôsito do primiro ponto, os chrverim de "עסק+9סשהטס 8
ligeira exposição sbre os problemos que o meshek vê pola "6 coma
hachlamf$ degarinim brasi? eixos *eteg problemas re referen A difurño en.

tre os elhverim da compreeneão do movimento chalutzisno de chutz ₪ רג
empecinimente o movimento brasileiro, o contacto com o movimento no Big
gil e a preparação do gmrin para a sua futura vida no meshoks

Os chaveris deBror Chail expuserem os prinefpios que orienta

ram a formação do Kibutas a Intima ligação entro Bote e o movimento e as
funções e atividades da Yandat Tatnuls

4p0e esta troca de pontos de vista e, tendo os cheverim 00

gado à comm conclusão da necessidade de um trabalho conjunto Zas duas
Vandot, conforme tambêm o exigiu o movimento, passousré Às propostas que

etituirom o segundo ponto da סמ

Porem aceitas as seguintes propostnes

a) Pealiramesemão, em intervala relatiyanenta curtos, reuni
des conjuntas para asemuntos diversos, sendo encafrezido de convocar estas

reunidos o thaver Cheinfelde

b) Mestas reunidos sorño enviadas atari para o movimento no

Brasil.
0( 9680 publicados "Dapim Latmuf" cojuntos dos dote mesha-

vim a corem envindós para 0 Brasil.
a) Serf publicado, om ivrit, un informativo do moviñento pam

ra circular nos doín meshalkim
6) Os encarregados dectas publicações serõo,o chaver Bow, da

Vaadot Hatnuf de Troz e um chaver da Yaadat Taetm% de Bror Chaila

£) Os chavorim Chana(Trez) e Varkrin (Bror (ha11) orfanirarBo 



-זז-

uma 'Morma" de roupas embveie a ser envalada ao movisentos se porsivelg
at8 a data da reuniño da MenagÉ em novenbro. Teuhlmente, “evorf ser On»

genizada uma prosposta deprofissionalizaçãos

Passando pera o ponto 3 da ordem do dihy os chaverim de Eres £
fizeram uma longo exposição ebbre a situação atuhl do meshek, constatando
a imperiosa necestiinde do garin chegar o mnts opdo possível, A Carta que
receberam do movimento fizando como inta de aliah mendos de abril, cons
tituiu=se numa forte decepção para os chaverim, Ds  chaverin (heínfelds
Punho e Amir concordarem com os Chaverim de Breg mas rossgltaram n neces

018880 de manter q integridade educativa e organizagional] do movimento e
fim de consergô-lo capas de formar continuamánte garinel slilnhe

Unanimarientey foi aprovada a proposta de ce dirigir, através
desta, de forma gfiecinl, no movimento, no sentido de que compreenda a a
tual situação de 'fres e eripreguo tSods os esforços no sentido de antecie

par q ústa de nitah do garine

Foram, feitas, vinda, congidorações sobre a hrchsharf em merhek
vatir do guriny, ficando estabelecido cues, para uma dos próximas reuniões
será convocado um chaver ds Hanagã Vlonf nfih de dlecutir o necuntos

Com isto a reunião foi encervada, devendo a prêxims rentizane
so em TroSs

 


