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Se Paulo, 17 de março do 1959,

Maskirut Olamit
Ichud Habenim
assunto: Machlaká de Chinuch

2 Estamos iniciando o novo ano do trabalho, e desde então quere
mos formilar algumas propostas, que cremos de proveito educativo para e
movimento, algumas das quais já enviadas em carta anterior:

1 - Sichot para chug hachaná - elaboramos um esquema de estudo,
mas continuamos nos ressentindo

pela falta de uma choveret que orionte madrichim do tzofim.

2 - Sociologia judáica - na revisão que estamos fazendo
em nossa programação para maapi

lim-magshimim, percebemes que os mesmos não possuem determinado lastro =
de valores 10841008 - além de que, o estudo da nacienalidade judáica emanifestações de seu nacionalismo, já não ecupam um período de estudos —
-(meio ano), como o era antes. Temos na realidade um pouco de urgência —nesta questao, e gostaríamos do saber opinião de chaverime

3 - Choveret sôbro Machanaut - auxiliaria na eficiência e bea
qualidade das machanot.

4 - Colotánea de Contos - Sofreomos uma deficiência muito
grande no campo de literatura 2

8280137 que complementaria nossos oneguei-shabat, iomei-hashichvéá, ote.

5 - Trabalhos manuais, chove —

6 — Recomendaríamos a confecção de um Tochnit sôbre Juventudeem nosses dias (bonim, maapilim e magshimim) — valores e caminhos — algoque esclareça o negativismo particular de detorminados grupos do século,que têm sua base na juventude, e um pouco de visão sôbro 0 problema em -geral noria também de interôsso o utilidado uma publicação sôbre Valoresde nosso movimento,

Esgotou-se também o nosso Tochnit de benim 6B, pele que gosta-ríamos de receber nova remessas

Chaverim onviaram-nos um catálogo de publicações masicais, noqual assinalamos aquelas que nos soriam útois, e que na medida 6884
bilidados gostaríamos do recobers (soguo anexo), a
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4. Problema financeira» numaל situação financeira diffcol
e cada vez mais so pela alata assombrosa dos preços no Brasil4
Apesar das cartas, relatórios e orçamentos, nada recebemos a respeito
da mazquirut OlamitEstamos restringindo peulot e trabalhos para eco='
nonizar dinheiro, senão nos seria impossível continuar com a situaçãos
Reconstituimos o Vaad Hanoar e estamos dando importíncia a éste 0
mas assim mesmo é insuficiente. Pedimos que a mazquirut Olamit nos o
riente neste grave problema, e como escreveram-em novembro do ano fin-
do, estudar em ajudar-nos com uma ajuda diretas
5eShlichim- Na Veidá fixames normalmente o perfod de shlichut dos cha-
verim de Israel em trabalho em nossa tnuá. ,
a)Mosta= Yum acôrdo comum, o chaver se dispoz/atrabalharaté fins de
maio, sendo que em meados de junho regressarã.Em sua substituição estam
esperando cem afinco a vinda do chaver Samuel Karabishevski, esperado
até maio +.
b) Naft=li=Pominará seu perfodã normal de shlichut em abril deste ano,
sendo que ostará na hachshará até Pessa ch, devendoretomarem maio
cara Isracle Também em sua substituição estamos aguardando cem ל
mo a vinda do chaver de Erez que deverá chegar em maio, segundo atuais
infermações.( A partir dh día 23 de abril a hachsharé ficará sem nenhum
sholiach e muma situação relativamente difícil.)
e)Ora=» Terminará seu perído normal de shliciut em agêsto deste ano,
sendo que a ir da Veidá a dita chaverí encentra=se em trabalhos
na cidade de "ie como centralizadora do trabalho na Zena SulsPedimos
desde já qua q mazquirut Olamit se preocupe em nomes para sua substi-
tuição, pois pederé ser de ruito proveito uma shlichá de Israel para o
movimento, principalemte se levarmos em centa que e movimento possue
atualmente uma certa falta de bachurót mais centrais no trabalho dos
srifimeGostarfamos de saber opiniões a respeito,
d)Avigldori-Está concentrado ns cidade de S.Paulo nos fins de semana e '
exerce as funções de prefessor na cidade de Santos a uma hera e meia
66
6 «lizohla de Chinuch= Em carta enviada em outubro de 1958, fazemos
uma série de perguntas e propostas para a machlaká de chinuch, sem en
tretanto termos recebido respostaPediríamos aos chaverim nes mandarem
um plano completo da machlaká da Chinuch para melhor nos podermos quiar
na feitura de nossa pogramaçãoSeguir& carta aparte,
T.eDiversos=
a)gostaríamos de saber opinidescdos chaverim a respeito de nosso milens
shireno

ד enviaremos a lista de shirenim em quo estamos intersusados
c)Segue carta a respeite de shlichut continental.

f£)Temos enviado normalmente materiais nossos para os países hatino=
americanos onde está radicado nossa tinuá.Temos recebido materiais da
Argentinas Para o México temos enviado também de forma normal.

Sem mais, despedimo=nos com o nosso chalutziano
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