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Vaadat Tnuã - Kibutz Bror Chail

Shalom rav,

Aproveitando a ida do chaver Arnaldo a Israel por motivo de sua

aliah, vimo a oportunidade de informar a voces e dar um relatoróo de o que

acontece atualmente na tnuá no Brasil.

No dia 22 e 23 de abril se realizou em nossa hachshara em Ibiuna,

uma peguisha de bogrim peilim na tnua, onde congregamos cerca de 30 bogrei

tnua, nesta peguishá foram discutidos varios assintos que sao: - 90

Trajeto do boguer na tnuá, veidá olamit ( relatorio ), kinus chinuchi ou nao

machanot centrais ou tiulim por snif ao inves de machanot e proposta de nova

hanaga artzit e a mudança da mesma para o Rio. Nossa unica decisão nesta pe-

guisha foi a mudança da hanagã artzit para o Rio e a nova chapa desta que &

a seguinte :- Maskir- Leo

Chinuch- Gerson

Itonut- Reinaldo

Guisbarut:- Arão

Cabe como observação, que todos os chaverim da hanagã artzit são do Rio e, 2

que os mesmos fizeram shnat em 1980.

Nos dias 23 e 24 tambem em Ibiuna, realizou-se uma peguibha de

magshimim, a qual contou com a presença de 33 candidatos aos tochniot de

fim de ano, nesta peguisha alem de um tochnit chinuchi, houve tambem varias

decisoês da shichva quanto a ida de chaverim ao shnat/ machon, que são:-

A- Somente ira aos tochniot da tnua em Israel, quem estiver ativo nesta ou

em seus snifim

B- Os chaverim que tiverem participados das atividades centrais da tnua, e os

que não o fizeram, tem esta oportunidade de fazerlo em julho.

6- Depois da peguisha de julho a tnua e a kvutza não receberão novos chanichim

  



visando a cristalização do grupo. que ira para Israel.

Quanto a situação da tnuã em geral, existem snifim que andam bem, e

outros que seguem com problemas serios porem , ja bem menores de que lhes fala-

mos quando estivemos em Israel, a tnuã atualmente conta com uma media de 900

chanichim sendo que, destes cerca de 500 fazem parte das shichavot bogrotda

tnua.

Quanto a hanaga artzit começamos nosso trabalho a pouco, e estamos

nos dedicando a solucionar os prblemas dos snifim de São Paulo, Curitiba e Por-

to alegre, os quais estão envovidos em problemas diferentes, porem muito serios

para a atual situaçao da tnuã. No dia 21 proximo, sera feita a nossa segunda

reunião de mazkirut neilã com representantes de todo o Brasil. Provavelmente

a tnuã brasileira fara realizar nestas ferias, um kinus chinuchi, para a apre-

sentação de teses as quais serão levadas para os snifim e as decisoes discutidas שט

e votadas no final do ano.

Sendo o que se apresenta pelo momento, nos despedimos com um grito de
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