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Caros emigos: 

, . - 
: Apos a relização das machanot ( acampamentos ) centrais que contaram com 

a participação de mais de 250 membros, divididos em quatro machanot nos Estados   de Minas (Betim), Rio (Fedra da Guaratiba), São Feulo (Ibiúna); a liderança 

nacional do Habonim Dror, eleita na Peguisha de Bogrim ( encontro de adultos ) 

de abril/84, realizou a peguishat bogrim de julho 84, na Achshara, sitio 

Igal Alon em Ibiuna, 

Considerando este encontro como um marco na história e na estrutura da Truá 

(movimento), vimos por meio desta esclarecer publicamente as resoluções e os 

objetivos que serão levados em frente, em função deste peguishá que contou com 

a participação de 25 bogrim, 30 magshimim (jovens de 17 - 18 anos), dos shlichim 

Yaakov Huster, Vitor Zalt e Daniel Globotzki, alem da presença de Kurt Kauffman, 

membro de Gezer, do primeiro Garin da tnuá brasileira ao Kibutz objetivo da mesma. 

São eles: 

Formação de um marco de Garin Aliá para os bogrim da tmuá. 

Discussões em torno deste marco, na peguisha de Garin do Habonim em setembro. 

Participação de Ken Bob membro de Gezer, atualmente shaliach na tnuá americana. 

- Busca de apoio ao Garin, frente as várias instituições sionistas da kehila 

(comunidade judaica) brasileira. 

- Proposta de um Garin dividido em tres grupos (85,86 e 87) - discutindo a questão 

dos estudos dentro deste contexto (tanto em Israel como no Brasil). 

- O Garin englobaria basicamente ex bogrim e bogrim do movimento. 

- Serão contactados todos os bogrim dos últimos 5 anos, dos programas Shnat/machon 

do Habonim Dror ( cerca de 140 nomes em potencial ).     
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lidade da :מ um marco de garin, 
- Todo esta trabalho esta 8 cargo da Hanagá Artzit (Liderança nacional), que 

Espera-sa a Participação dos cerca de 500 Chaverim dos Erupos de maiores do 

termos sede ou alguma forma de OTganização, como Belem, Brasília, Santos, etc. 
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Caros emigos: 

Após a relização das machanot ( acampamentos ) centrais que contaram com 

a participação de mais de 250 membros, divididos em quatro machanot nos Estados 

de Minas (Betim), Rio (Fedra da Guaratiba), São Faulo (Ibiúna); a liderança 

nacional do Habonim Dror, eleita na Peguisha de Bogrim ( encontro de adultos ) 

de abril/84, realizou a peguishat bogrim de julho 84, na Achshara, sitio . 

Igal Alon em Ibiúna. 

Considerando este encontro como um marco na história e na estrutura da Truá 

(movimento), vimos por meio desta esclarecer publicamente as resoluções e os 
objetivos que serão levados em frente, em função desta peguishã que contou com 

a participação de 25 bogrim, 30 magshimim (jovens de 17 - 18 anos), dos shlichim 

Yaakov Huster, Vitor Zalt e Daniel Globotzki, alem da presença de Kurt Kauffman, 

membro de Gezer, do primeiro Garin da truã brasileira ao Kibutz objetivo da mesma. 

“Sao eles: D 

Formação de um marco de Garin Altá para os bogrim da truã. 

Discussões em torno deste marco, na peguishã de Garin do Habonim em setembro. 

Participação de Ken Bob membro de Gezer, atualmente shaliach na tnuá americana. 

- Busca de apoio ao Garin, frente as várias instituições sionistas da kehila 

(comunidade judaica) brasileira, 

- Proposta de um Garin dividido em tres grupos (85,86 e 87) - discutindo a questão 
dos estudos dentro deste contexto (tanto em Israel como no Brasil). 

- O Garin englobaria basicamente ex bogrim e bogrim do movimento. 

- Serão contactados todos os bogrim dos ultimos 5 anos, dos programas Shnat/machon 

do Habonim Dror ( cerca de 140 nomes em potencial ), 
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- Serao efetuadas mudanças no Programa shnat - machon, devido a várias 
A, sa 22: 4 , , 

falhas que vem sido verificadas ao longo dos anos, Para tal havera também 

em setembro, um encontro de 40 chaverim que formam o grupo "metziut" (realidade), 
a camada do shnat - machon 85. 

. . , 
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Com a proposta de um maior dialego e intercambio entre as varias 

instituições da comunidade frente a proposta lançada neste texto, despedimo-nos 
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desde já com a certeza de que iniciamos um dislogo que será proveitoso dentro 
 . do atual contexto comunitario do judaísmo brasileiro:ר ב 7 . .2% :

Sem mais, fica aqui o nosso 

Shalom ve Lehitraot 

Hanagá Artzit Habonim Dror. 

2.5. - À peguishá do Garin, será 

no dia 7/9 so dia 11/9 em São Paulo, 
+ 

| Campos do Jordão. 
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 ו

Beit Bogrim: Rua Itapicuru, nº 231, casa 1 - Perdizes, Fone: 263 = 1380 ו 
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