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S.Paulo, 22 de outubre de 1958  
Mazquitut Haolamit
Ichud Habenim
Tel y

Chaverim Shalom 4

. Recebemos vossa carta datada de 12/10 e passamos a respendê-la»
1.Shiichut:-a )Mosca- Cremos entendido o assunto do período de duração de seu
trabalho, estande clare de que um sheliach e substituirá até a realização
de nossa III Veidá Artzit.EBperamos quanto antes prepostas de novo sheliah

O para substituido. |
b)Naftal4-Ficamos satisfeitesmo saber de que um chaver de ₪

está prente a substituir o chaver Naftali, cujo período de shlichut findará
em abril de 59.Desejarízmos muito que e nove sheliach participasse das 26811-
zações centrais para um maior centato ecenhscimento com o mevimente brasilei=
re além de que se acosiumará cem a língia antes deditrar em hachshará.Espe-
ramos confirmações . | ESA TROS

Seubemosdopreblema financeiro surgido em relação a shlichut do
chaver Naftali.Considoramos de quea hanhagá Eliené deva tratar deste assunto
diretamente na Sechnut, g/se תפמ)טפ 8cuvarde cencreto censideraremos
a Hanhagá Eliená a recyênsável da solução deproblema

c)laig- Otónsulado de/ Israela4 comunicação de que a
chaverá Maia di É aprésentar=se na Taváaté eutubro deste ane.De nenhuma fore
ma é conveniente epa largarpelametade o séu trabalhe em shlichut em
Curitiba. Providências serão tomadas diretamente daqui através do Avigdori e
Maia, entretanto goste os de colocar68 chaverim ac par de preblema e que
se inteirem juntoas entidades compétentesà respeito deste caso.
2 Relatório m 0 8 203208588 a respeito de nessas
atividades em Curitiba(! - ilachat, entretante, sôbre o rolam
תש nos dez anos deha a recebemos per parte da Sechmut

3.Contate_com ado O contato tem side normal 6 o consideramos como chaver
de tnuá, entretanto, pelz situação financeira da Sochuut, até agora em nada PO-
de resolver nossos rreblemas.Lle participará ativamente no Simpóskim a sor ro=
alizado em novembre. 22 A AY >
4.Madrichoi- Machens Desdeagoraqueremosalertar os chavorim da necessidade
e proveito cm os chavorimveltaxóm quante antes ao Brasil, isto é, chegarem -
amdix as trabalho de tnuá até fins de margo.Esperamos queddte ane não acentoga
come do machzer passado em que68 chaverim voltaram divididos e em épecas di=
ferentes, Não precisamos escrévor das incenveniências desta atitude, entrétanto
rumores indicam de que istónovamente acontecerá Pedimos para a Mazquirut Ola=
mit temar tódas as providências possíveis para so evitar tal passo.Esperamos
um relatório maior sôbre o aproveitamento deste curse.

Para êste ano estamos pensando cm enviar também 6 chaverim.Aguardem
maieres informações.
5.Sê10s: Seguem anexo todos os sêlos que pudemos apreveitar,
6.111 Veidá Artzit: Sem dúvida enviaremos todo e material em preparação a esta
VeidáEm próximas cartas escreveremos mais detalhadamente a êste respeito,pom
rém para adiantar, podemos desde já dizer que os pentes fundamentais serão: ICHUD HANOAR HACHALUTZI
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Chinuch- Nesse verdadeiro alcance;revisão nos nossos métedgs educativos;

—— —Shchavet maieres e sua preparaçãesproselitismo q valor da mach=-
laká de chinuch e sou aproveitamento; dischplina e exigência.
Chalwtziut= Novo mifal tnuati;zcomstituigiodo 1% grupo aliá;Perspectivas 0ha=
utz ₪ o Chinuch pera chalutziut

Quisbarut = Discussão sôbro uma única guisbarut entra a hachshafá e Hanhagé;
maiores emprendimentes;formas novas de guisbarut,
Ideelecias Faremos rcalizar um sowinárie dax ideolégico para as shchavot
mevugarot antes da Voidá.Esclareceremos nossos pentos de vista ideolégices
perante Israel, rundo e Bresil( hejo em dia há em certa medida uma cenfusão
ideelógicaç0 Simpésium ser$ e prenúncio desta revissão ideológica a
Organização: Formas le simplificação da hanhagé Lrtgit;formas de organização
nos snifimgmazquirut e Vaad Hamadriéhim
Futuras Atividades: Preparação da grande shlichut chalutziana em inícios às
abril joto. 6 '
Além destes pentos,reveremos todos nesses estatutos..guardames opiniões e

pareceres por gaxisr vossa parte em relação a esta: importante Veidá.

Tskta rouniñe Honhagé:Bóspenderemos ne medida das pessibilidades as imcompren
soes ver vôs formadas: ,

a)JO chaver Dudu deu diversos relatórios é completos, que nes foram ds
muita utilidades.

b)A editora esté parada eprevavelmentena Veidá terminaremos cem 88--
te emprendimentesA primcire edição dê livre de Ben Gurien ainde nás fei ven=
dida. id

c)Já mandamos cCenfeccienar os tílbeshet Gostaríamos de recebor'medêlo
do neve tilboshet, assim come & nova bandeiraesímbolo de movimente.Se possí
vel queremos lançarpara as atividades centrais estas nevas fermas do mevimen
te.Enviem modelo de símbolo- pregador para pédermos fazer diretenente no Bras
SeVisita Arcavis Ácuamos muito 20419178 םוגג visita ao Brasil.im tôdas os sni:
ende encentrou=se 5 interrou-se em ajudar-nosRealizamos uma preveitosa
rouniño de Hanhagá “rtgit em conjunto com 4
9.Financas: Enviamod uma carta especial sbbre finangas, e ncla encentra-8e
as respostas das perguntas formiladas por vessz parte,Gostaríamos de receber
resposta imediata sóbre8ste ponte pela importíncia que tem ela pera nês.

Discerdamos de divida de "algumag 1 ras” emprestadas pele chaver Dudu,
Consideramos cemo ajuda de custo da nagquixut Olamit ao respectivé chaver
quanto de sua estada para o Cengrésso da Juventude Judaica Mundial, À

e Esperamos carta completa a 8ste respeito. ,
10.Sedes: Sôbre êste pento também já seguiu em cart” anterior considerações,
Não temos nada de gevo.Estamos muito interessados no assunto.

Cremos que são êstes os pontes levantados em vossa carta e na medida
do possível as respondemos, R

Algumas considerações gerais: |
a)0 movimento juvenil Hakibutz Hameuchad cemegeu a introduzir=se em S.Paulo'
sob o nome de Tnuat Nariadukzi Hanear Hachalutzi DROR.Discerdaremos cem \
tôdas nossas forças que isto acenteça, pois éo nosso movimente cenhecido h
tradicionalmente por êste nome na rua judaica, e

viaremes a cópia da catta enviada a Unificada a êste respeite.Pedimo
esclarecimentes cempletos a êste respeito e oriontáções gerais.

ICHUD HANOAR HACHALUTZI 
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b)JEm relação a Machalak4 de Chinuch gostaríamos do saber xfa o seguintes
— Em que pé está a cheveret de messibet? Para quande pedemes receber?

Qual é seu esquema?
*tt=--—Propenos que a machlaká de chinuch da mazquirut Olemit faça ossoguin-

tes materiasi de proveito educativo para todo o mevimente mundial:
leSichei para chug hachaná- A experiência mostra-nos de que uma chevoret

a êste resveito poderá zer do grande utilidade ta preparação de novos maéri-
chim, principalmente para os noves madrichim de tzofinm.

2.Choveret sUbro Machanaut e machanet- Sentimos falta de um material *
desta “qualidade que podorá ajudar em muito para 8 bem êxito das machanet »

3eCelotênca de Contos=in geral, 08 contos israelis são peuvos intreduzi-
desen nossas peulst, por falta de material suficiente.Uma celotônsa dessa

3 natureza poderia ser de grande clemento déajuda aes madrichim,
4.Cheveret sóbro Travalhos manuais- Sentimos também a grande ne-cessida-

de de tal material para polermos cem mais elementos 660082008 desde cedo nos=
ses chanichia para chelutziuts.

5.Bibliegrafía para maayilim-nsgshimin- Achamos necessário uma bibliogra=
fia a estas shchavet, peracúla maiet sistenatizagho dé nossas shchavet mais
velhas em todo o mmdo. | ,

620012105 sôbrejuvontude em nossos dias-(Lenim e maapilim, megshimim)
Achamos de fundamental imporiência êsto toma maim pola impertáncia que nola
poderá ser oncerrada, principalmente nostes'dias em que e caminho da juven=
tude em todo o mundo é potadements negativo. 6

TeTochniot sôbre valóres àe nosso mevimentesTamnbén faz falta de um Soch
nit destes que poderá de ser de alex grande elcando entre nesses chanichim,

Sabemos de qué £ mezquirut Olamit n2e poderá editar tode Bste metorial,
entretanto fazemos vetor do que parte déssaspropestas sejem aceitas pelas
grandos necessidades que estamos tendo das mesmas.Esperamos uma contestação
sssim como ums orientação em dates, esquemas, etc, dos materisis que pensom
levar , efeito,

B Se possível, gostaríamos de receberzixam mais 20 techniot de
tzoíim, peis j; se esgo este material; 50 cuadernos ideológicos nº3 per
axisxum estar esgotado ôste número; e previdenciar livros de Bror Chail
a serem aí nés enviados.

,6666-- Possuimos pregrangs semanaisde rádio em SePaule e no Rio, per
isso estamos interessados em novés discos8 possível enviar?

Não temos recebidos os fltimos shirenim editados em Israel.$les
nos fazem falta, por isso pediríemos para enviarem,
——— Até o fim do ano nês pensamos editar ainda o seguintes

leCheveret dos mesesg- Continuar cem os mesmos.Falta-nos 61800282 0
mes de dé nevembre(em elaboração) e o mes de dezembro,

2Milen — Estamos om elaboração de um milon figurativo centende e mes
mo 500 palavras. Ble será lançado durante as machanet.

, 3.Shiren-Possuimos um shixen prente, centendo o mesmo mais de 300 ghãe
rim.Ainda não publivamos por falta de verba, mas estamos tentando que paro
cinadores nos publiquen,

4.Diunim- Saiu o n*l desta neva publicagio.Este será e $rgio de discus-
são interna de mevimento, sendo que o jornal DROR é exteme (hoja sairá mais
um número e em dezembro o último do període),

ICHUD HANOAR HACHALUTZI 
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Seúrtigos ideolégicos- Compilaremos e traduziremos artigos de alto valer

ideolôgico.Esta semana'sairá uma coletânea ds artizes de Kolakovski, publi-

cados no "Neva Kultura? :
6.Faremos techniot de machanot para as shch;,vob de tzofim, selelim e benims

Apresentamos aso chaverim nosso quadro de trabalho para uma maior

concatenação nos materiais editados, assim como gostaríamos de saber & epi”

niño des chaverim a 58se respeito.
Prepemes um maior contato onto nossa machlaká de chinuch e es rospon

sáveis de chinuch da mazquirut Olamit.0 contato conosco podorá ser feito di-

retamonts cem e nosso chinuca, chaver Levy Gurvita,

Sen meis, despedine=nes com e nosse chalutziano

Mes V'Eagshem %

ICHUD HANOAR HACHALUTZI 


