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DIRETÓRIO NACIONAL

 

Brur Chail, 11 de junho de 1593
A Hanhagá Artzii
Prezados chaverim

Ata da reunião da vaadat hatnuá de jo de junho de 1593

1) Hachshará para o 40. garin= Os chaverim Dov e Chaítcehic apresen=tem o retatorio da visita da comissão esyecil da Hanhagá Elioná aos 3 ki.
buuzim propositos pelo ichud para nossa escolha, Mishmar Fasaron, a tigo
meshek do Chever Hakvuizois bem organizado, mas sente-se falta de vida
no seu interior, seja no sentido tarbuti como no chevratis alem disso, 181-=
tam “nafim de interesse capital para a hachshará, Guivat Chaim É um kiputz
Ólimo, que constróe agora as suas novas dependencias, após o pilug (cisão)
do Kivuiz Hameuchads o princiral defeito É de que a maior rarte dos anafim
pertencem Lanto 80 Lchud como ao Kipuiz Hameuciady o que daprimiría » haé
shará um cara er 0660 polivica, Dovraty weshek já proposto anteriormen
Les, 5 0 que apresenta melhores possivii dades; apesar de ser um kivutz rela-
tiVAMEnte Jovem, e porvanco apresençar falhas quanio ao verreno de 9 דיוג

a mu. vo vei organizado (aleiães 5 6 vem vodos os anatim que nos במ
00205500 uso vem desenvol. .dos, um chavrá poa e טה 120626886 protundo eu

desenvolver vrapalno et.c.enve com Um gerin de nachshará. Resoiveu=se esq
her Dovrai pera hachsnará du “o, gar1ny e razer a comwunicecío 20 woVimenvo
e 2 Hanhagí Elion£,

Resolveu=se tambem que os chaverim Samuel e Chaitchic farfo um reu
nião com o sadran avodá 6 0 merakez hameshek de Brur Chauil, para preparar
as condições tecnicas de recebimento do garin, Far-se=-é tambem uma reunião
d s mekashrim, rara preparar um programa das sas atividades no decorrer da

o hachshará,
2) Machanot avodá= O movimento Hatzofim resolverá sobre que grupos

enváar 2 Brur Chail rara machanot avodé nos meses de julho e agosto, A hanha-
18 das mechanot se deverá reunir esta semana para traçar os planos de rece=
bimento e atividades das turmas,

R 3) Schlichui para o Brasil= O chaver Eli entrou em sondagens não ofi
ciais para wntacto com uma 0787628 6 Chatzerim, que É a atuai candidatas

4) Atividade politica no meshek- Entrar-se-é em contacio com o far-
tido para' iniciar a série de conferencias no meshek, Pretende-se que Aran

9 (Aronovitch) seja o centralizador do chug politico de Brur Chails; as confe-
rencias serão iniciadas por Azania (Aizenstadt).

A Hanhagá Elioná pediu ao meshek um chaver para madrich de um gm
פ)

po de persas que passará tres meses no raís, Devido à empleta faita de cha-
verim disyoniveis, resolveu-se recusar,

 

  

    

  

 

 

 

  

 

Sem mais, saudações chalutzianas,

ALEI VEHAGS
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