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ALIÁ

A) Ambiente de alia muito positivo nos últimos 8 meses.
B)

Inscrevem-se diariamente inumeros interessados principalmente
em S.Paulo,

Rio e P.Aleptre,

C) Inscreveram-se nós últimos 3 mêses cerca de h00 interessados.
9

D) Em 3 de Janeiro de 1969 viajam para Israel cerca de 80 olinQ
E) Em 28 de fevereiro de 1969, praticamente o dobro sendo 60
estudontes os

quais irfo estudar em Universidades em Israel.

F) Grupos alió. Em São Paulo jà esta funcionando o 22 contigente
do grupo ה211.) Ha 9 méses atras viajaram e se instalaram en
Isrsel

|

cerca de 12 1מה5111 מ6 פהעסמdo grupo alia de S.Paulo).

Atuclmente funcions o grupo composto de 17 familias.
Por outro l2do funciona o 2º grupo,

/

este composto somente de

E,

engenheiros-ê cércs de 12 membros.
No Rio de Janeiro orgonizamsos ha 3 semaas semanas o 1º grupo

de aliã com a presenca de 25 membros, sendo já varios os pedidos de inscrição para amplia-ão do

grupo. (Grupo alia - somente

se inscrevem familias as quais ja resolverão ou tem intensão
sêria de se transferir para Israel dentro dos próximos 2 ou 3

Em P. Alegre, também funciona um grupo de alia

principalmente

|

de academicos os quais-se preparam para alia nos proximos 2
a

3 anos.

Tnuet Alió (Movimenbo de aliá. Estamos mos organizando tambén
em função dêsce sério emprendimento. Bm S.Paulo a partir de

Derembro de 1968 com » colabora-ão do Snr.Abrão Beider, professor

Org. Sionista Unificada do Brasil
k
עליה

END. TELEGR. ORSIUNBRA

dwex colegio I. L. Peretz estamos entrando em contacto com dezenas

de pessoas, futuros candidatos à Tnuat Aliã, fora a nossa presença
constante nos Amigos da Histadrut em S.Paulo, onde acabamos de
acertar com seu Presidente a organização de um departamento de
alia dentro dos amigos da Histadrut.
Aliat Hanoar - jovens de 14 8 16 anos. Queremos organizar um o
po de jovens os quais recem terminaram o ginasio para

continuarer

o cientifico em Israel. Jó temos cerca de 15 interessados. Precisomos porém obter o reconhecicmahto BGLTETAX oficial dos governos
brosileiros-isrpeli.

»fim de que possam os jovens de aliat hanoar,

se quizerem voltar para o Brasil, terem possibilidade de readapáar
seus estudos e ingressar n:s universidades no Brasil.Este plano

ja foi levantado junto as instâncias da Aliat Hanoar e tem que
se insistir nos trâmites legais os quais tem que ser encaminhados
pela

Embaixodo

do Brasil aqui

e também no ministério das Relações

Exteriores em Israel.

o

Planos de trabalho:

a) Pubbicacés: a) direitos do ole - em portugués,
b) Folhetos  הסמס%

c) Cira lar mensal paro

da estdos.

medidos.

d) Possibilidades e facilidades para israelenses que desejam
voltar para Israel,
NB
1) Exigir em Isrrel contieto imediato com os elim brasileiros.
2) Envio de relrtorio como e onde foram absorvidos os olim,
3)
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Exigir a orgonização brasileira para olim, afim dea que haja
um endereço certo par”

os recem chegados

em Israel,
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