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Tem este relatório do moadonim a finalidade de 16=vantar um dos principais problemas nes quais seliebate e movimentochalutziano no Brasil, em especial, 9 nosso, E pensamento comumque a Dase minima de nosso trabalho e q mosdone, em especial, nastfutzot americanes, nas circunstancias de confórto e assimilaçãoem que vive a juventude, deve este moadon oferacer atração sufi=,ciente para os. chaverim, Nao duvidamos de nossa capacidade ideologica de poder convencer a Juventude, mas as shichavot mais jovenspor um_lado e a forte 9398090 dos centros socisis luxuosos por ouLre, sho=nos 008%80810₪8 que so o termos moadonim bons ,estrategicamente situados nas zonas mais populares do ishuv, permi=tem-nos ultrapassar, e
e Algo mais - o Brasil é un pais enorme e s medida dedistancias aqui e. completamente diferente daquela existente paraos paises europeus ou Parg Eretz Israel, Numa mesma cidade, comoRio ou São Paulo, vivem núcleos de judeus, distantes 1 ou 3 horasentre si, que mii raremente se veem e mui raramente se locomovera outros bairros, Em cade uma destas duss cidades, um movimentojuvenil grande, de expressao do nosso, deve ter 5 ou l mosdonimpara poder abarcar uma grande quantidade de jovens,

E Sabemos que a Agencia Judaica, seguindo uma orien»tação correta, somente da subsídios Para, a compra de mosdoninm,másPor outro lado, tomando em cgonsideracao o elevsdissimo preço dosimoveis meste 298918, nao esta em condiçoes de feze-lo agora, E im-prascindível, porem, encontrar uma solucao, semía qual as dificul68068 com que lutam os movimentos se veem tremendamente sumentadasyÀ uniesa soluçao e ajudar no sluguel de moadonim, perticivando comuma determinada quantias é Que facilita a terefs de obter o restanete necessario,

 

Abaixo lhe daremos um quadro das circunstancias a-e das necessidades minimas do movimento:

ÃO PAULO - Estamos hoje, num moadon constituido de umk único sa-so, pelo qual: pagamos Crí 3.004,00) por estarmos 10 anos neste0081. 8812670088 mosdon, tro poso encontrarmos uma casa queofereça condiçoes, ja que é impossivel ficar mais tempo. Nao se podefazor 2 reunioes so mesmo tempo, nao e possível ter-se 88188 68shchavot, jogos, nao ha lugar pora esportes, ete... Caleulamos queo novo moadon, minimalmente, nos custara cr$ 15.000,00, preço comumpelo tipo de casas. que precisamos. O fortalecimento do movimentonesta cídado nos leva a consádsrer a necessidade:ge alugarmos cassas pequenas ou mesmo salas em mais 5 bairros -(alsm do mosdon) Genstral - Bom Retiro), onde vamos concentrar trabalho. Os bairros saoJardim America, Vila Mariana.e Lapa, Podemos orçar tais gastos em608708 60 00"4

RIOyDE JANEIRO = Temos um moadon, na zona Norte da cidade-=Tijuca,
pelo qual pagamos a importincia de Cr$ 15.500,00 8 que cobre pere
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feitamente as necessidades, No Rio, porém, é comprovada s impossie
bilidade de existêt um movimento que nao tenha uma sede na Zone

Norte e outre ns Zona Sul-Flamengo, Copacabana, Je bem que nosse
forga principal se concentre no moadon Tijuca, cogitamos de bres,

ו abrir um moadon na Zona Sul-Copacabana, onde os preços são
elevadissiños e mesmo que busquemos um local de instalacoes modes-
tas, prevemos que nada poderemos encontrar por menos de CrÚ ......
12,000,00 8 15.000,00, Começaremos tambem a trabalhar nos bairros
46160 6 Noteroi, mas nestes dois lugares usaremos os centros eri-
glãos pelas coletividades locais.

PORTO ALEGRE - Nosso local atual, custa-nosrogularmente 02%7%.....
5.500,00. Cogita-se passas para um outro melhor, que custara Crões
6.500,00. Nesta cidade, um so moadon atende as necessidades do mo=
vimento,

, 1 .

CURITIBA - Estamos num pessimo local, onde pagsmos Cri 2,700,000 ₪
um sobrado, com as mesmas deficiencias da atual sede em Sao Paulo,
Um novo local nos custera Cr$ 6.000,00 e cogitamos a mudança para
dentro dos proximos meses, tao logo tenhamos possibilidades finans
ceiraso

mogdor destas cidade, segundo informaçoes que recebemos,תמסבעמ-0
oferece, inclusive, perigo de vida aos chaverim, Teremos que ime-
Giatamente passer para um novo mosdon, que custara tanmbenCrá....o..

O atual sai-nos 8 importancia de Crj 6.000,00,.5.000,00

BELO HORIZONTE - Infelizmente as possibilidades de trabalho neste

ishuv sao restritas, Funcionamos numa escola, juntamente com outro
movimento, o Hashomer Hatzalr, e no qual nada pagamos. Se, contudo
obtivermos exito er nossos atusis esforçes e conseguirmos fgzer
crescer o mevimento, teremos que buscar um local que custara cerca
66 02001

ARTZIT.- Funciona em São Paulo, pagando o sluguel de Grjeeוו
por mes, Nao ha, vor enquanto, necessidade de qualquer au2,1400,00

mento.
2

Resumindo num quadro :

    

  

CIDADE. CONDIÇÕES ATUAIS NECESSIDADES REAIS

Seo daulo - Moadon Bom Retiroe?.000,00-B.Retiroe 15,000,00
EA Vila Mariana

\ J. America 10.000,00
Lapa

Ycbud hanoar hachalutei
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