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Chaverim Iekarim, Shalems-

Com esta queremos iniciar o contato notmal entre o movi-

mento e vosso machzore.
Para melhor produtividade deste contato, pedimos aos cha=

verim escrov rem de form, áficial minimalmente uma vez por mês, o de

nossa parte enviaremos-relatórios de assefot, circulares, é relatórios

especiais aos chav rimo
Desde que os chaverim sairam do Brasil,muitas atividades

ocorreram, e dentre estas podemos citar as mais importantes:

l1.Seminário ldeológico= Noteu=se uma pequena participação de maapilim,

neste emprendimento, sendo que o nível ideológico destes em média go-

ral $ fraca.0 seminório em si foi bem preparado e bem dado, versando

fundamentalmente a respeito de problemas mundiais do mundo atual.

2 Tiul Uchud EHsbenim-lte tiul em comemoração a união dos movimentos

em Tarzel sob o nome de Ichud Habenim alcançou grandos sucessos, podendo-=

se inclusive classificar emta atividade uma das melhores realizadas nog

áltimos anoseContou com a participaç'e de uns 80 chaverim, sendo que

o final fei um grande tekes simbélico de união dos movimentos, tudo

em baixo de torrencial chuva.Os chaverim smntiram de form, mais profune

de o significado do Ichud Habenime

3.Kinus Chinuchi- Este congresso educativo foi um dos melhores realizados

nos Ultimos anoseA participação e o ambiente de discussão foram bens,

assim como aos resultados e resoluções atingidas Pnviaremos em breve

as resolugds: aos chaverime
A III Veidá Artizte Prolongou-se fate congresso, instância míxima do mom

vimento por quatro dias de produtivas discussões e debates.A Abertura

solene contou com a participação de clementos do ishuv, conseguindo-so

a "pompa" dosejadaçh organização geral desta Veidá foi bóastanto pelos

horfriog e centrulizagáo como pela forma de temírio em propostas de re=-
soluções como os chaverim devem ter lido»

Os chaverim receberáa em breve as gxxEx resoluções gerais 68

os novos emtatutos aprovados e propomos aos chaverim uma assefá para

lerem em conjunto tôdas as tis resoluções aprovadasePedimos ass chaverim
parecer « respeito destas resoluçõeso
5.Após a Veidá, iniciou-se normalomnte o trabalho nos diversos snifim
sendo que a maior preocupação atualmente 6 a shlichut chalutziana em E
toios es anifim.Bsto emprondimento $ fundumontal para áste ano, dada ₪
importância educativa interna, repercussão externa e todos os fateres
positivos que tras tal peulásAtualmente os c averim estão preocupados
na preparação artística, preparação do ambiente interno dos enifim e
venda de cojvitese
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Em todos os enifim o trabalho iníciou de forma normal, assim como na
hanhagá artgite

x A situação goral dos sniíim é a seguintes '
leP.Alegro- Em shlichut estão os chaverim Mosca, Shoshana e Bernadinhos
A situação até agora não está bda, pois estão esperando os dois madri-
chei machon que precisam iniciiar o trabalho em inícios de pbrileA shiche
vá de maapilimemagshimim está pequena, assim como a afluência de benim
está pequenagEstão preparando bastante a shlichut chalutziana, e ospo='
ram que esta atividade seje o ponto alto e impulsivo do snif neste anos
2. Curitiba À situação está normal , sendo que o Arão e Elda foram os
chaverindesignados ¡ara shlichute Este snif carece de uma shichvá mais
velha de 2º linhas
3eSePaulo- O snif conta co a shlichut dos chaverim Dudu e ReLeaApe=
sar que estão faltando os 3 chavrei machon que mais yma semana retornam,
o snáf começou a funcioar com uma b8a vaadat h,snifeEspere-se , depois
da vinda dos tres madrichim que o snif teme muito impulso, pois até
agora esta-se gémente mantendo a situação até 8les viorems
Rio de Janeiro - Em shiichut estão os ciaverim Levi, Kapulski e Ora,
sende que o snif 1210100 o trabalho de uma forma bôaEstá bem centralim
sado, contando com uma bêa mazquirut e um vaad hasnif vem ativás
Salvador» A Hair iniciou de uma forma bda o trabalho neste anif.O movis
mento nesta cidade é moda, sendo que tôda a juventude aparece expenti=
neamente no movimentosIniciar-se=Z um trabalho mais de b.se com a phichw
vá de bonim existentes :
260126- 28%0 3ת14 00%8 com a shlichut dos chaverim Zeltaer e Aninha.
Iniciou de forma bêa, e continuando e bem trabalho iniciado o ano passam
do. "

Em geral sôbre os shifim, escreveremos em oportunidade com um rela=
tório mais completos

Propomos o seguinte aos chaverim:

loCada um manter um contato dáreto cem os snifim, com artigos, reletériosy
2 Correspondência pessoal bem intensda, pois só desta forma os chaverim Tra»
ceboram as notícias em día é pormenorizadas,
3.Uma assef” bi=mensal para discutir assuntos que se passam no movimento

brasileiro e formas de aroveitamento do curso em função das necessidaded
do movimento no Brasil. À

4Especialização dos ch,verim em temas diversos políticos e educativos
para melhor pederem transmitir em nossos seminários, e atividades goraiss

Esperamos carta completa sôbre o ap oveitamento inicial de
cada um, chuguim em que estao loculizadospcontaot 002 2268 e Bror Chailsot

Desejando a todos os chaverim, "hatslachá Rabá" noste ántenso ano
de Israel, despodimo-nos com o nosso tradicional

PX

4161 V'Heagshem 4 


