
Recife; 8 de Junho de 1956,
HANHAGÁ ARTZTT
SÃO PAULO

Prezados Chaverim:

Após a saida da: Ida, proucurei Planificar as atividades de Julho,” planoque ora apresento, ainda não tive oportunidade de consultar o Vaad Hamadrichim, porem creioque devera ser aceita em tojuma
Procurei inicialmente ver apos algumas analises, e constatei que seria umerro começar-mos 2 orientação 'na formação da shichvá de tzofim, com madrichim bonim,poisestes nao. sabem ainda o que é o movimento, e estão muito a desejar em materia chevrati e tnuati,q do que o snif não tem ambiente para conter tzofime completando poderia a Degania, Sofrer0 kvutza algum abalo, pois os chaverim iriam dedicar-se com os tzofim deixando a kvutza emPlano secundário,Portanto nãodeverá haver seminário de pre “chug dea tarefa primordial éa ampliação da 4Quanto a KBK, deve ainda manter-se

de ampliação desta e 72 הינה 0 2
Devera ser realizada a machane de 12-7 a 23-7 ou un pouco mais adiante.Deverá haver nesta machane, muito tzofiut, programa ideologico que. veremos oportunamente como Gheinfeld, alem dos ensaios para uma messiba externas 4Como o snif não permite planificar com datas pre estabelecidas as atividade ,deverá a Maskirut no decorrer do mes de Julho, nlanificamias lentamente, Assim sendo serao esteos elementos que iremos usar:
Tiulim, passeios, visitas, ichudiada, esportes, trabalhos no snif assim comoornamentações, kishut, “trabalhos manuais, atividades socias, discos, filems, sifria, sala deleitura, ensaios de danças, coro, acordeon, e tatro.Mem das vendas do lvach, convites, eprovavelemte arvores.

. Esta é a minha proposta para o chodesh Julho. Pessoalmente creio muitaatividade para o snif, porem veremos. como colocar tudo isto em atividade, e execução.y Ph

, 2Ssagem da IdaGreiber, o que já esta implicando=me pois o credor ja esta em cima 6 minsisto faz-me crer, a que não devo mais interferir em asimhos da Guizbarut, pois ela possueresponsáveis, e sabem arcar com os danos que por ventura surjam,
3- 20 anos de fracassos.... Gostaria de escrever todo um artigo da inconveniem»cia e da má propaganda do artigo+Pois nos os movimentos nos encontramos aqui no Norte as portasdá falencia, e nao e consebivel 2 movimentos com ideias sionistas lutarem assim abertamentenum jornal quê pode atingir todoishuy brasileiro. Isto en vez de nos prestigiar, prejudicasensivelmente, pois os jovem estao sentados e gozando as lutas dos movimentos, enquanto istoacresentam mais justificativas tolas do jornal para sua inéreia no movimento sionista,

e 2- 46 0 presente dia não recebi a importancia de 5+000,00 correspondentea

Sem mais por dra, despeco-me com nosso chalutziano

Ho
0 ALET V'AGSHEM 
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RECIFE, 13 de Junho de 1956,

HANHAGA ARTZIT | ES oGUIZBARUT ARTZIT A
SÃO PAULO eo

Prezados Chaverims

Venho por meio desta tratar dos seguintes assuntos:

1-Sômente hoje a tarde é que recebi os 53000,00, correspondente a passagem dos

chaverim Ida e Greiber, após alguns dias de "embromação" para com o credor.

2-Incontro=me sem nenhum dinheirosPossuo uma saida minima de 40,00 diarios,

8 e por meio desta rediria dos chaverim me enviassem urgentemente taksiv do Keren

Hashlichim, Alem das necessidades acima esposta, encontro-me com wma série de compli=

cações, e que esta exigindo consultas medicas e exames elinicos, portanto necessito

nimimiimetkgminimâlmente 2.500,00, importancia está que eu era credordo Partido.

Esperando dos chaverim a devida atenção, despeco-=me com nosso

chalutziano, AleiVtacshem
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Recife, 19 de Junho de 1956 ל E qm

1
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HANHAGÁ ARTZIT טי

SÃO

PAULO 7

Prezados Chaverim:

Venho pormeio desta coloca-los ao para da gituacão do snif, após a pare

tida da chaverã Ida, Comecaram os chaverim a se preucupar com os exames, é deixaram de apa=

recer,portanto o snif não tem nenhuma atividade, & nao fer o onep=shebat onde anarecem puca

rente.*u pessoalmente ando sem fazer nada dias inteiros, pois é inconveniente eu visita-los,

0 seria um bom pretexto dos pais para meter pau do mov. isto tem-me deixado numa situaçao

desagradavel, pois ando vagio dias inteiroSse ES
À situação do snif, מאס 6preucupacao dos chaverim da Mazkirut,

O chaver Benjamim Wainchtein fez anos, convidou 8 majoria do mov,e fez um

baile, o que demonstrou que estao longe ser estes elementos os dirigentes do snif “ecifes

Outro fato que abalou um pouco o pessoal, foi que Claudio Basbaum, indiretamente chaver do

movimento e membro do grupo atropelou e matou uma criança, sendo esta a »reucupacao dos

chaverim e assunto para converças 2 ,

4 situacão do snif é de completo abandono.Concretamente e comprensivel

parte desta situaçaos 2 9
O que e importante e duma vez por todas levantar a moral, e colocar os ii

no lugar, e isto so sera possivel no mes de Julho. Fortanto o chaver Eutner nao podera ficar

2 ou 2 senans mas sim todo o mes de Julho, se quizermos ter resultados positivosePois e

negativo cogitá=lo so para 15 a 20 dias «
0 Devera o chaver trazer danças, para um festival, programa tzofiutico para

““achane 66 10 8 1 ₪ 4

, vanto ao chaver “heinfela, não esquecer que os chaverim devem ter seminário

a respeito do que e o movimento, problemas da juventude, e principalmente disciplina e

exigencias do movimentos
Jornal Dror=lamentavelmente nada feitos
Sistematização edicativa-pessoalmente desconheco ainda os que querem ficar

₪do movimentos
Sem mais por ora, despecions

ALEI. VIAGSHEM
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Recife,16 de Julho de 19564 aa

1
Hanhagá Artzit
Sao Paulo

Prezados  Chaverim+

Venho por meio desta tratar 860 seguinte assunto?
: ,

> Tendo sido aprovada minha viagem a Porto Alegre para a Moatza, encontra-se

4 E ל
s

ve

alguns impecilhos que gostaria de lhes apresentar:

Apos muito trabalho, conseguimos Levantar o snif e dar-lhe aleumas diretrizes

novas para o futuro.A situação do Snif exige"CONSTANCIA ", pois caso contrário temos a possibi-

lidades de ver terminada definitivamente os nossos esforcos quranteg estes 2 a 3 anos neste

setors0 importante seria eu ser substituido agora, o mais tardar até o dia 21 para poder passar

o trabalho e orientar a prxima shlicha, ecaso não for possivel; infelizmentef terei que perder

a moatza e esperar a vinda da shlicha, para darmos continuidade ao snif.lsto faz com que 08

chaverim tomem duas alternativas, uma o de enviar urgente outro chaver para substituir-mesisto

permitiria-me sairgie 26-7=56 para S.Paulos Ou em 2º hipotese, eu ficar ate os fins de Agosto,

quandoneste perido pretendo voltar para S.Paulo, operar=me da “ernia, e avos alguns dias de

E 2

repouso entrar em hachshara com o 79 garine
2 e

z + 2
+.

De qualquer maneira e bom os chaverim providenciarem a passagem da Minas, pois

O. ב . r e 4 2 "

O... o delegado do S8nif Recife para a Moatzay e Se 08 chaverim quizerem economizar na

pastagem Há 2 navios nacionais

-

que saiem dia 22 e 23, ou em último caso 889980070 6 aviãos

Sem mais esperando breve resostá dos chaverim, subscrevo-=me com nosso

chalutziano; “Lei V'Agshem El : 2DAVA /

pro Ollticas:



 

 

 

Recife, 25 de Julho de 19564
AOS CHAVERIM
JIMICO-CHEINFELD
SÃO PAULO

: AAו

Prezados “haverimi

Acabo de receber vosso telecrama para eu ficar até o dia

6-8=56, e passo-lhes a responder:

Após receber o telegrama do Cheinfeld que a Sara chegaria

ne fim da semana, Mina não deveria ir Moatzá, fez me crer que o
tardar viajaria 5º feira, para S.Paulo. Imagino os chaverim

encontrarem dificuldades quanto a vinda da nova shlichut, e o
caminho mais fácil seria eu de ficar mais tempos Isto implicou
que a Mina não vai a Moatzá, eu 3á havia telegrafado para casas
pois o Cheinfeld mesmo mandou viajar dia 25, Francamente isto
me ו pois a !ההנל26 86 solelim necessita urgente uma madri-
chá, e ye exatamente na hora de eu ir embora,

anto eu conseguir dinheiro, não respondo mal, por delica:
deza, pois o Jímico se virou e ficou devendo 5 mil, e eu que tive
que arcar com os galhos, Não tem o snif dinheiro, 2º, snif esta
com a quotada Hanhagá em dia, e ej como delegado a nif, devo
receber da Hanhaga, e não do Jaime, im, não tenho por onde tie
rar, e mesmo se fosse por emprestimo do Luach, este até agora não
veios Só sairei quando a Hanhaga enviar minha passaceme

Lamentando que os chaverim so responderam as vesperas de
minha partida,principalmente quando hoje a noite marquei uma

fecepcáo a nova shlichá e despedidas

9 Sem mais por ora,

דדטז

  


