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Tém esta por finalidade de dar a VV.SS.
um quádro géral dos trabalhos e finalidades do Ichud —
Hanoar Hachalutzi no Brasil,
O movimento foi fundado com o nómen"Dror"
no ano de 1945 na cidade de Porto Alegre, tendo como principal diretriz, educar e orientar
jóvens Júdeuspara colonizacáo de Medinat Israel a base da vida Kibutziana,

No ano de 1952 foi feita a unificação dos

Movimentos Mundiais "Dror" e "Gordoniaj formando o Ichud
Hanoar Hachalutzi-Juventude Unificada Sionista,
Atualmente o movimento e composta de 1000
Jovens destribuidos nas seguintes cidades:São Paulo, Porto
Alegre, Curitiba, kio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e
Niteroi,
Os cháverim são organizados em etapas educativas, tendo cada uma o seu programa de estudos de acor-

do com as seguintes idades: 19 Tzofim de 9 a 13 anos- 28

Solelim de 13 a 15 anos- 32 Bonim de 15 a 17 anos-- 42 Maapilim de 17 a 20 anos e 52 e ultima etapa Magshimim dos 20

aos 23 anos, idade esta quando os cháverim entram em Hachshara(Fazenda de ל
A nóssa Hachshara '" Ein Dorot" esta situa-

da nas redondezas de Jundiai

,

listado de São ,Paulo,0 lócal

tém todas as condiçoés para a préparação dos chaverim, tendo um pátrimonio bastante desénvolvido para a especialização em geral,

trazendo tambem bons resultados de produção,

Foi fundada no de 1949 e a partir do ano de 1950 iniciamos
as nóssas Aliot para Israel, Do ano de 1950 até 1956 oIchud

Hanoar Hachalutzi mandou para Medinat Israel 237 chalutzim,

isto quer dizer 53% da aliá chalutziana do Brasil,
Cómo fátor importante de nóssa educação,

temos realizado anualmente Machanot Kaitz

(Acampamentos de

Verão), que são organizados de acordo com as eatapas educa-

tivas e

idades de chaverim

,

durante trés mezes anuaes,

Nestes acampamentos de verão
participam anualmente uma méz
dia de 350 a 400 cháverim de todo o Brasil, onde eles entram
em contato com a natureza e a vida no cámpo conhecimentos
sóbre Israel, esportes e escautismo, Desta forma são aproximados cada vez mais com os nóssos ideais chalutzianos e
a aliá para Eretz Israel,
-

continua

Pura realizar estas Máchanot Kaitz gastamos anualmente meio
milhão de cruzeiros em todo o Brasil, As finalidades dos
gastos são as seguintest compra de alimentação, transporte
dos chaverim das diferentes

partes do paiz,

construçoes de

alojamento e instalaçoés provisorias, compra de ferramentas
e gastos imprevistos,
A importancia

temos adquiridos das seguintes

instancias do Brasil: Pioneiras 25%, Unificada 10%, Wizo
10%, Amigos do Ichud ( Paes de chaverim e amigos do movimen-

to 30%, Anualmente temos tido um deficit entre os 120 a 150
mil cruzeiros, que eram principalmente para o aluguel do: sitios e o melhoramento dos mesmos, sendo uma parte coberto
pela organização de VV,SS. o que tem sido de grande importanvia para a realização das Machanot,

E nóssa preocupação atúalmente de conseguir um

local de machanot fixo,

que evitara gastos de aluguel,

preo-

cupação anual da procura de sitios que nem sempre são fáceis

deós alugar e téámbem evitara gastos de melhoramentos ARS אםxxas nás terras dos outros, Um logar de Machanot Kaitz fixo,
quer dizer um sitio comprado, permitira a nós adáptar e desenvolver o 16cal de acordo com as nossas necessidades,
Como estamos em contato com VV.SS. a respeito
da cómpra do local para as nóssas Machanot Kaitz, tendo tambem já uma em vista na cidade de Petropolis, pedimos aos
Presados Senhores que nós apoiem nesta aquizição para mélhor

trábalho com a júventude chálutziang,
Agradecemos a VV, SS, o apoio que tem nós dado
até hóje e esperamos continuar recebendo o Vósso apoio
Bebirkat Zion

Em nomen da Hanaga-Mordehai ChaWtchik

Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de 1956
Ilmo. Snre
Diretor da Jewsh Colonization Association
Dr. I. Aizenberg.
Erebanco . ReGeSe
Prezado Snr.

Recebemos por intermedio do Snr. Exman os
nósso pedido a esta Associação sobre desum
de
recibos
pezas feitas na proçura de sitios para colonias de ferias,
conforme carta de V.Se
A
Outrossim durante a estadia de VeSs e o Snr
Jermunski nesta cidade, entragamos um pedido de ajuda

financeira as nóssas Machanot Kaibz (Colonias de Ferias),

desde que a compra do sitio por Vossa Associação nao pb=

dera ser este ano, devendo ser aprovado por Vossa Central

de Londres».
Sendo que nóssas Machanot Kaitz devem se iniclar nós primeiros diad de Janeiro em todo o Brasil e as,

necessidades financeiras são grandes, pedimos então a VV.
88% , O sempre apoio a nós dado nós anos anteriores, levando em conta_o nósso pedido a VV. SS. durante Vossa estadia
aqui no Rios

Agradecemos desde já, despedimo-nos respeito-

samente com nóssas saudaçoes chalutzianas;,
BEVIRKAT ZION

P/ HANAGA ARTZIT-Mordehai Chaitehik
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Pedimoá à VV.SS. cónforme o acima

saria para melhorar as
que aprovem a vérba a nós tão neces
lócal bóm para as
guir um
condiçoés das Machanot e conse

mesmas .

anos anteCompreendemos que como foi nós
apoio de VV,SS, para este
riores, poderemos contar com o
tancia tem na educação
empreendimento, que tão grande impor
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Agradecemos desde já Vosso alto espir
nossos problemas
aos
de compreenção
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