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Presados chaverim,

Temos em mão_as cópias dos relatórios que tratam do Plenário de
Chalutsiut, reuniao da Hanagá do dia 26 de novembro e carta informe geral
ao Dr. Benshalom. Gratos pelas informações permanentes sôbre o que passa

no movimento brasileiro»

Trataremos de alguns pontos que são de interêsse comum:

5210801 .- A shlichut do chaver Naftali Czeresnia para a 180252828 6
foi aprovada, tanto pelo meshek, como pela Sochnut Haiehudit

e estamos tramitando 220749 para determinar a data exáta de sua partida.

Segundo informações que devem já ter chegado aos chaverim, depende sua
partida da data de viagem da Elena, uma vez que deve esta ser libertada
de seu trabalho como "metapelet" do Bei-leladim em Bror=-Chail.

Queremos, no entanto, deixar claro - que o Naftali viaja como sheliac
para a hachshará, isto significa,Que deverá dedicar-se exclusivamente

ao trabalho do garinr e a manutenção da hachshará.» Pedimos, que os chaverim
não Planifiguem desde agora, sôbre sua atividade na tnuá, pois isto depen-

derá da constituicao da delegação de shlichim. No mámimo para o ano entran:
te é seu trabalho "kodesh" para a hachsharás

Quanto á delegação da Hanhagá para o Brasil. Com a nossa aquiescência
foi retirada a candidatura do chaver Nachúm Fassa de Bror-Chail para shli-

chut no Brasil. Tomamos em consideração todos os elementos de explicação
do meshek, que por certo devem ter chegado também a vocês. Qual a situação
atual?

Em lugar do Nuchem, indi scutivelmente Bror-Chail terá que enviar um

outro companheiros Viaja o Naftali e gostamos tramitando, a possibilidade

de envio de uma shelichá nossefet, que terá a seu cargo especialmente

interesses de chinuch, tarbut e "haváã" 1520821. A chaverá Ora AShkenazi
de Ein Harod, participa agora do seminário ideológico do movimento e neste

período tentatesmos resolver os problemas de ordem formal.

E agora uma perguntas Embóra sabendo, das condiçoes dificeis do movi-= 
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mento no campo financeiro, e mesmo com os novos taktzivim por nós consegui-

dos, gostariamos de esclarecer sôbre a possibilidade de enviarmos um ou doi

shlichim a mais, como "nitmachim", sginificando - que pagaremos sua viagem

de ida e volta, mas seu sustento no lugar (Brasil) será coberto pelo movi-

mentos Estamos fasendo agora a experiência com a Argentina, e êles indiscu-

tivelmente concordaram. Qual a sua opinkao?

MOADONIM_ .- Estamos tratando com empenho sôbre conseguirmos uma soma de

0 participação para a aquisição de moadonim, sinao - de parti-

cipacao no aluguel dos mesmos. Nos próximos dias, poderemos lhes informar

sôbre o conseguidos Nas, queremos de agora esclarecer, que tôda e qualquer

soma para nós enviada, pôbre esta nominação - deverá única e exclusivamente

ser usada para o fim supra-mencionadoe Por tanto, deverão os chaverim abrir

um novos seif denominado "Keren Hamoadonim" e establecer seu "takanon"»

GARINIM(73 - 8e) «e Lemos com interesse as atas do Prenário de Chhlutsiut

sôbre as datas de aliá do sétimo garin e a formação

do 8º, Na próxima moatsá elionáã, que certamente será realisada em fevereiro

- decidiremos do lugar de hitiashvut ou hashlamá do 82 garine

Desde agora, tentaremos orientar os chaverim neste sentido e fornecer

todo material necessário para a orientação do movimento, educação de seus

chaverim e preparo para a nova meta - a formação do segundo mifal do movi-

mento brasileiro (5º em número do movimento sul-americano).

MACHON'e- Na última ata da Hanagá Artsit, inteiramo-nos sóbrega formação

do grupo de madrichim para o novo machsor, constituiio por:

Nair, Kapulski e Arão de Sao Paulo, Bernardo Piterman de Porto Alegre e

Ana Gorenstein do Rio de Janeiro. Quer-nos parecer que 0 número é por de-

mais pequeno para atender ás reais necessidades do movimento brasileiros

Pedimos que tornem a discutir, e de acôrdo com nossa circular 60/1074 de

27 de novembro, devem os chaverim tentar chegar a um número máximo de

nove e mínimo de sete»

Indiscutivelmente, é chegado o momento de aumentar os quadros de ma-

drichim no movimento sul-americano e também prepará-los dentro do espirito

do movimento mundiale Pretendemos neste ano realisar, um seminário de no

mínimo 3 méses (em luger de 7 semanas como o atual), que permita ao madric

um preparo-fundamentale Isto sómente será possivel, com a participação de

um número amplo 684 madrichim no próximo machsot e

Comunicamo-nos hoje com a Naadát Hatnuá e pedimos que também por sua

parte tentem explicar aos chaverim do movimento, a necessidade de uma

participação mais amplas
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Tratemos de alguns probbêmas, consequentes da Última moatsá artsit e

seus informes:

SEMINAR MANHIGIM,.- Sobre o programa e sua elaboragao, bem como aa
וו párticipagao dos chaverim, interesse e ee :

-sômente lemos na carta relatório ao Benshalom.Naoparece aos chaverim, que
deveriam nos enviar um relatório mais amplo e nao tao geral como o acimaDd ferido? Em circular anterior, comunicamos-lhes sôbre a existência do Departamento de Hadrachá da HeElioná. Este departamento-sômente poderá preparar
os materiais necessários ao movimento, no caso de receber informes detalha-
dos, e nao sómente estes = tao gerais e amplos, que sua finalidade é somente
manter contacto com instâncias ofídiais. E esta observação, se generalisa
quanto a materiais e planos de atividades gerais, como também, programas dasmachanot, kinus chimhuhi, eto etc,

SNIFIM .- Idem, idem. Da Última carta e do jornal "dror" pouco ou nada
pudemos perceber sóbre o désenvolvimento e estado atual dos

snifim. E

KRANOT ,- Até o presente momento não recebemos relatório real sôbre o que
se fez neste sentidos Que há com o Iasr Berl Katzenelson? - Quandse iniciou a atividade, quanto dinheiro já foi arrecadado?

SHACHAM |, = Lemos a resolução da última moatsás Nao parece exagerada em re-lagao ao Shacham do Brasil? Mesmo, a declaração que surge noúltimo jornal "dror”" não nos parece muito real. Apesar de trabalharmos com99 o Shacham no país e também com o Nachal, parece-nos que o movimento nao po=de se comprometer com a publicação de declaração tão importante como surgeno último jornal, uma vez que a realidade é diferente com relação ao Brasil.

MATERIAL DO MOVIMBN£O .- Com pesar temos que constatar que nao temos reco-
bido regularmente o material do movimento. Assim2.886 08 200881 3%6 agora nao vimos nem sinal, do jornal por vezes recebemosum número esparsos Pedimos-lhes, que nos enviem todo mategial publicado eem especial o jornal - via aérea = no mínimo 10 exemplares.-

Esperando sua pronta resposta, [

Alei 6 shem |!

E 'BARIACH
- Hanbhgá £lioná /


