
  

    

    

      

    

    

        

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

aljah, vimo a oportunidade de informar a você e dar um relatorõo de o que 

acontece atualmente na tnua no Brasil. 

No dia > 23 dé ril realizou em nossa hachshara em Ibiuna, 

uma hã de bogrim peilim na tnu ו ןח וס [ de 30. bogre 

tnuas ta peguish: ram utido qr 5 tos que 590: - 

Trajeto 00 boquer na tnuã, veida olamit ( relatorio ) kinu hinuchi ou não 

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

hanagã artzit e a mudança da mesma para O Rio. Nossa unica decisao nesta pe- 

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

a seguinte :- Maskir- Leo 

Chinuch- Gerson 

Itonut- Reinaldo 

Guisbarut:- Arao 

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

que os mesmos fizeram shnat em 1 

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

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

fim de ano, nesta peguisha alem de um tochnit chinuc hi, houve tambem varia 

decisoes da shichva quanto a ida de chaverim ao shnat/ machon, que sao:= 

A- Somente ira aos tochniot da tnuã em srael, quem tiver ativo nesta ou 

em seus snifim. 

B- Os chaverim que tiverem participados das at ividades centrais da tnua, € 

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

e a kvutza não receberão novos 

  

6- Depois da pequisha de julho a tnua 

  
os 

chanichim



visando à cristalização do grupo. que ira para Israel. 

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

outros que seguem com problemas ser jos porem , já bem menores de que lhes fala- 

mos quando estivemos em Israe a tnuã atualment conta com uma media de 900 

chanichim sendo que, dest a de 500 fazem parte das shi havot bogrotda 

tnua. 

nuanto a hanaga artzit comecamos No o trabalho a pouco, € € tamos 

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

to alegre, os quais estao envovidos em problemas diferente porem muito serios 

ara a atua] situação da tnua. No dia 21 proximo, X “ita a nossa segunda 

reuniao de mazkirut peilã com representantes de todo o Brasil. Provavelmente 

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

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

e votadas no final do ano. 

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

Aleh Veaghshem, 

maga 

 


