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Bror Chail, 4 de Dezembro de 4954

a
A

Hanaga וז
São Paulo

PrezadosChaverim,

 

Tem esta por final idade responder aos chaverim a alguns ponto s especificos levantados nás ultimas cara

vindas da Hanaga Artzlts

Ta,

a) Shlichuiot Mosca e Chaltehik -. Por motivos de ordem técnica, preparação de papéis, etc, AS datas E.
de saida dos dois chaverim estao sofrendo um pequeno atraso, Por ora, a partida de Mosca está marcada

para fins de Dezembro e a de Chaltchik para Iniciosmeu meados de Janeiro. Logo que tivermos datas mais. 7?

definitivas comunicaremos aos chaverim, como tamben os resultados da reunião conjunta que. taranos com os

os dois ו antes das suas viagens para o Bradll,

b) DinheitodaAdiéslditJanoãr - O chaver ו Bariach ra em contacto com as instancias

devidas no referente ao pedido da Hanágá Artzlt sobre o recebimento de dinheiro yux pelo moviménto des-

tes dois fundos, Comunicaremos aos chaverim logo que tivermos dados mais precisos sobre a questãos

י

ש

Entraremos em contacto com Ben Shalom, conforme oAvda da Hanaga Artzit,no referente as

Queremos no entanto expressar nossa 0pi=

Não conhecemos exatament

6( Machon. -
vagas para 0 movimento brasileiro no proximo curso do Machon,

niao acerca do núnero proposto pelos chaverim de candidatos para o dito curso,
a situação atual. do movimento e a escolha que possa existir para'o envio de chaverim; a observação que ₪

estamos colhendo, porém, do atual curso e dos chaverim que nele participam nos fazam concluir cada vez

mais que a escolha e os seus critérios devem ser o máximo possivel rigorosos e que o preparo dos candida
tos deve ser muito maior do que o foi este ano. Nestes ternos, munxe sugerimos que a Hanaga Abtzit re=

considere o numero relativamente grande-de candidatos que está propondo e que tome em conta, com rigore-

sidade , os traços básicos e os conhecimentos indispensáveis que os candidatos devem possuir para o mi=-
nimo aproveitamento da sua estadia no.Machons

d) - Dem “acordo com as informações que a Hanagá Artzit fornece julgamos acertada a

posiçao tomada pelos chaverin referente ao problema , nas devidas condições que a Hanagá o colocas

Entraremos em contacto com Beñ Shalomz sobre esta questão e daremos posteriormente maiores informa-
goes aos chaverins

e) 1 r 1 - Consideraremos a proposta da Ha de imprimir 0 jornal no movimento e decidéremos

sobre o caso na proxima reunláo da VH, O próximo númerom porem, que já esta sendo elaborado, sera ainda
impresso sa aqui,

f) Nena. - Lamentamos que os chaverim não nos tenham fornecido dados mais completos sobre .o caso para

podermos considerar: a eventual entrada da chavera diretamente no meshek; a sua entrada em chevrat noar

está completmente excluida devido à idade que está muito acima daquela que uma chevrat noar pode aceltar

Insxistente,portanto, esaAp os chaverim devem procurar uma outra solução para o problemas

E
9) ) = Faremos o possivel da juntar e enviar ao mw imento o material peldido

sobre Bror Chall, porem não poderemos garantir a urgencia do envio pois este material nao existe de vna

forma complidda e será necessário colhe-lo individualmente. Nao temos conhecimento exato sobre 0 que-se
ja o chodesh hatnua mencionado pelos chaverim; se não existir uma data determinada na qual ele deva rea-

ajuste. tabyez à data da Saida da publicação que está sendoligar-se queremos sugerir. qu movj

o 0 er 5 ו na qual esta compilado, de Forma completa e abundante todo 0elaborada aqui

material sobre o meshek tnuat!, o o garin, como tambén sobre o próprio movimentos Cremos que 8 dê

% conhecimento dos chaverim que o chaver Sigue Friesel esteve encarregado da elaboração desta publicação,
₪ en וש LE יש 8 mandada do movimentos. Saria gatas para, uma ppontunidade propi=*“que שי 7 | y

 



h) n 5 no -, Estamas surprendidos que os chaverim não nos tenham fornecido ao

“todo informações do que «eje sónin queו realisou=se no Rio. Tendo sido iniciado
agora pela Hanaga Elfona un t:abalho de eJaboragáo de programaseducativos para o mevimento mundial
e tratando-se, pele que ouvimos, de un seminario que deveria discutir problemas gerais de chinuch, é
de lamentar-se que não tenha havido uma comunicação anterior sobre o que pretenda-se alcansar com O
dito encontro latino americano, Pedimos, portanto, que HA nos Informe-con os devidos detalhes os resul
tados do mesmo, para que o trabalho aqui desenvolédo pela HE, no ל nossos estao participando
possa ParParaaora aos passos dados pelos movimentoss

0 Madelchim - Queremos comunicar aos chaverim que o grupo de madrichim sul-americanos que se enconé

trapor ora em Bror Chall está atravessando com bastante sucesso a sua hachshará no nosso meshek, Per-
Manecerao em Bror Chail até o dia 20 de Dezenbro, sendo que deverao ainda mais tarde voltar para uma

semana de imel lun conjuntos sobre problemas de movimento, Pelas informaçõesa que temos colhido cre-

mos que o contacto do grupo brasileiro.com a Hanaga Artzit é minimo, exceto as cartas pessoais entre
chaverim, e arxnitinanansxaxdiraiiaxinxandixxanaxastaxkizeuna queremos sugerir aos chaverim que
esta lacuna seja b mais rapidamente possivel remediada, pois sabemos como e contacto permanente e ofi=

cial e de importancia em casos como estes

3) Programas - Confirmamos o recebimento dos programas educativos elaborados pelo movimento, co-

mo tambem de lamadrich, Queremos pedir que ao enviar as sichot os chaverim especifiquem exatamente א
os anos das shchavot aos quais elas pertenciem; pedimos tambpem que nos informem os nomesm das pessoas
encarregadas pelas diferentes shchavot para que possamos entrar em contacto direto com eles e coadunar

o trabalho que será desenvolvido aqui no mesmo sentido, A elaboração dos programas definitivos para

tzofim está terminada e foi iniciado o trabalho de mintografá=la. Cremos quw para apos das Machanot |

Kaitz o movimento podera iniciar o trabalho nesta shichva a base dos programas que lhes serao enviados

Sem mais, saudamos os chaverip ,

Alte Wi

 


