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darem artzaofd no snif ar nas kvutzot, grupo "4". sôbre a situs-
ção em Eretz e ternos Israe S, e incentivar com a sua vindg, Os cure
sos de Ivrite É fundementol que os chaverim transmítem o maximo que
aprenderam e apreenderam em Eretzs

DS CELTAS Os chaverim já devem ter recebido circular da
E2 sobre estas atividades (enviados 808 snifim, somente). Quere-

mos apenas explicó-las mais e pedir a atenção dos chaverin, Planifica»
ros para os 0188 15 8 9 deJulho, provavelmente no Beit Farachahot
ex 1tú, Sso Paulo, um seminário chinuchi, que gestina a preparar o Kinus
611 תו 4, orientar o trabalho de chinuch do próximo periodo e aprovei-
tar a bagagem chinychica cue trozem os madrichim.,Do dia 20 &29, no
mesmo local, devera realizar-se o seminário SRPANADS que nao se rea-
lizou,on Feveroiroy no dia 30=31 o Kinus Chinuchf enos dias le 5% 9 2
de Agosto - o Kinus Artzi, Todas estgs atividades, à exceção da ULti-
Has são de participação restrita, alóm do que consideramos a necessi-
dade de atividades para os proselitos, Assim, realiza-se do dia 15 ao
dja 25 uma machano (supõe-se no Kibutz), cujo carater aínda não es-
ta definido, mas que deve atender as necessidades dos proselitos.
Dos chaverim do movimentos, participarão todos aquelesque não fazem
parte das deysis atividades. Após o dia 25 permanecerão no Iibutz em

OMo? avodá os chaverín que esperarem o Kinus Artyi, que 18 se rom»
liza, Os chaverim dever cuidarnos respectivos snifimsobre a indica-
ção de candidatos, A11Es deverão nos escrever com q méxims brevidade
sobre o assunto, porque necessitamos ter dados 8 mao para estudar,
à indicação dos cheverin será feíts pela Hanhagás, 6 base das propostas
dos shlichim, Ainda não temos critórios fixos, contudo ambos os seminê-
rios serao bem restritos e os chaverim devem nos escrever propondo nos
mes e justificando cuidadosamente esda um deles( futura diricencias,
cargos chinuchicos de inportância, etes.s) À todos os chaverim que
participam de um, participam obrigatorismente de outro seninário.

TERALULZIVTa-Netenos empenhados numg sério de tarefas de chglutziut, àqual os chaverim deyem dedicar a n atenga0s_4 aupliacio do 6º Gas
ring de cuja importancia os echaverim já sabem, nãotem andado dentro
de ritmo gesejado, pois com exceçãode 24010020, תפס temos nerhuma ¿ne
formação a respeito. Uste trabalho 6 important 591ה0 e os chaverim des
vem pelo menos nos informer como andem as coisas, Sobye o 7º Garin, os
cheverim precisam comecar q feger os levantamentos, sobre quais são os
candidatos. Ver possibílicades de entrada e a dispensabilidade do movi-
mento. Esperamos que a vanguarda entre em Dezenhro e o grasso en Marco,
e,os chaverin devem ter estes marcos como perspectivas * importante tamebem começar a se faler no snifsobre o assunto e saber O que pensamoschaverim sobre a ida do garin a Bror=Cheli, 2

Vandamos por estes djas ura circular sobre profissionalização,
do 6% e 72 Garín, à qual tambem desejamos que os chaverin deem aten.
ção e incohtivem o trabglho des echalutziim dos snifim. Orcanizamos a
lista dos ansfim pecessórios a Hachshará e ao Kibutz em Eretz é cuere-mos saber quais sao as possibilidades de profissionalização em cadaum
dos snifim,

JANCLS.- Os chaverin receberam nos saifin circulares sôbre finanças,
o detalhadag, lada temos » acrescentar a não ser que 98 chaverim

tomem as providencias pedidas. Estamos planificando uma série de ativi-85008 en 500 Paulo e no io de Janeiro, no sentido delevantarmos 'umafonte de fundos necogsórios., ¿1ém de chés, saraus, campanhas, incluímos
dentro da plonificação as realizações da Úhlichut Chalutzienax e roali-zação ( independente da shlichut )de festivais de ¿rte Istaclí, em AeÓg
to, no Rio e em SePaulo, que deverao contar com a Clara Cwermers Zinhomaestro Kollroetter, com música selecionada que tem 2 amplas finalidades:extraordinaria repercussío cultural e propaganddistica para o Movimento,e a parto financeira)

Poderemos estudar, pera bêm vais tardo, eventunlnente após a alsde Outubro, a ida deste Festivais para os snifin,
Ainda em Finanças, queremos fazer notar 808687010que há uma ressglução do Kinus, segundo e qual os snjfim devem envjer a llenhapá, rola.tórios financeirosdas Caíxas A e B até o dia 5 do mes seguinte, o quesistematicamente náo tem acontecido, :
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relatórios financeiros des 081788 A o B até o día 5 do ₪68 sepuinte,
O que sistemoticamente não tem acontocido,

- Os trabalhos יי pc esta comigsao
28080, À Hachshara esta num ritmo relativamente

bom, reslizando o plano de shípuriz ( remodelação ), sendo que quan-
do os chaverin verem em Julhô para as atividades centrais, quase
não a reconhecerao. O chadar-haochel ostê em fase de absmento, a 18-
vanderia da Toi construída, foram abertos mais dois pocos, a gramo 19
o sera plontada, o ajardinemento estã nos seus traços finais, eiCese

KA haechsharê tem atualmente ll; chaverim, considerando que Jose e Ruth
Kuczynski 38 fizeram oJiá, Deste total, estão ey shiichut 5 chaverimer
O contacto da hachsherã com o snif S.Paulo, estã sendo ruito intensi-
ficado. lo dia 1º de Meio houve uma comemoração conjunta, ne hachsha-
rã, muito bom sucedida, na 6º Feira, 13 de Maio, os chaverim da hochsha,

vieram ao snif,onde organizaram uy onegeshabat de"lag=ebaomer", no
Goningo, 22 de Malo un grupo de pposélitos Megshimim osteve no kÍbutz,
saindo muito bem impressionados,

Nesta semana, Coneçarenos a nos preocupar com os proble-
nas de Shlichut Chalutziano e 10% Hands sendo necessario que os cha-
verim 48 comecem a agitsrnos snifim estes problemas, quer interna quer
externamente, Logo seguírao circulares 2 respeito, nas o assunto pre-
cisa começar e ser comentado nas rodas do snif,.comno no סרי 4

03 chaverín podem falar que arriieipar partirao em Outubro cerca de
60 pessoas, assim distribuídast= h6 à 15 chalutzim, 15 à Z0 allat Ho-
noar, meis 5 pais e crisncas.—

1 Esperamos o Mosca de volta, smanhê, de P.llerre 6 0ונ-
mesma forva, regressamax os chaverim Salomão Cukierkornyda

1arês que trabalhou durante 15 8188 en Aliat Hanoar- no interior
de SePaulo, e Chaya Chaitéhik, guo trabalhou 15 dias po interior do
Não de Janeiro, Hã cerca de 12 &15 chaverim eertos já para a Aliat
Hanogr e logo se iniciarão os trámites, coro exames, papeis, concen-
tragd0y Ote... 4

Alem disto, por ora, so temos a informar aos chaverim que recebe-
ros nua informação extra-oficial da chegada do sheliach para o noss
Movimento, MORDECHAI NOISTAT, do Kibutz ZineGuev, em fins de Junho des
te ange

: "5 de Jupho, reslizan=se na hachshará os exanes de Ivrit e logo
apos, e aprovacao de chaverin para a alis,

Pedimos tarbêm aos chaverim que seempenhem na legalização dos mk
snifim, tendo em vista a confusa situação política nacional,

Gostariamos de receber dos chaverim, breve, uma carta relaotandos-
situação do snif, adaptação e trabalhos dos madrichim, recepção de Re-
vista, do Leket lediot e do 1º de Maio, atividades centrais, candida-
tos, chalutziut, ett..«

Recebar nossa cordial saudação,

Alei Vtagenem d

Toipho TESTA CARTA FOZ ENVIADA AOS SEGUINTES CHAVERIN + "CMPhO Camelniagd.
Chaverim da Hanhoçéá fora de SgPaulos
Shitchim de Eretz e da Hanhaças
Madrichim doMachon em Jerusalem,
Vaadat Ho tnua.
Kibutz lachshará Ein Dorote

Hor rn.usnnc.....

   


