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Chaverim ilecarúm:

Hg

Acuso o recebimento das cartas de,17/3,8/5 e as atas da

reuniao ds Hanhaga bem como da Mazkirut Peilá.A in tensidade
ds
trabalho nessa primeira semana de trabalho não me permitiu responder
de imediato as cartas des chaverim.Uma carta mais extensa sobre meu
tra

balho aquui em P,Alegre

envisrei aos chaverim daqui ha alguns dias

sendo que nessa carta tratarei de algun s assuntos mais urgentes:

1) GILDA ZIN GER:Esta chaverã tem nos insistentemente pro-

curado e apesar de eu ter conversado com o Sazan em SPaulo
de que
seria conveniente adiar a entrada da chavera na Hachahara, problemas

familiares poderão complicar a entrada
da chaverá em data tardia
de acordo com a proposta enviada pelos chaverim.Desejo acrescentar
que

as informaçoes obtidas aqui em relação s moça

sao satisfatorias

e foi opiniao de alguns dos chsverim com os quais eu conversei aghi
principalmen te com a Juca e o Nhuch de que el, se adaptaria bem em
Ein-Dorot.Seria interessante o Sazan reconsiderar o problema pois de
outra forma,talvez

percsmos de todo essa chavera para a 687808.

Peço enviarem resposta urgente

se possivel telegrafica.
2) FAMILIA RATKOVSKI: Fui procurado por um senhor de nome
Roberto Ratkovski(cujo filho, Jscob é um bone do movimento jque me
propos a alia de sua familia com o movimento.Ele é un sen hor de 43

anos, nascido em Parisichegou ao Brasil em 1934;trabalhou durente 10
anos em Quatro Irmãos nas coloniss de ICA.O Sr.Roberto pretenda levsr

toda a femilia ou seja:Ele,a esposa, os dois filhos um de 15 1/2 an os

e o outro de 10 1/2 an os e » sua mse uma sanhora de 60 anos, As informações que os chaverim me dersm aqui sso das mais positivas 6 59%1519-

torias e pediria que os chaverim enviassem rlguma resposta o mais rg-

pidamente possivel,
0
é
E
:
N.B.-Ox 8r. Roberto dispos de mito pouco dinheiro 5 não terá possle
bilidades de custear as prssrpens, tslvez terhs somente psre ums,

5) ISRAEL WAGNER : É um repsz de 21 amos, vindo de Pelente

nã 6 anos etras, 86 1901178 muito peliciosa » de muito
poucas posses
muito scenhado,foi, ereio instigado pela família a pedir ingresso na
Hachshara,O shsliseh do Betar foi diversas vezes 5 6588 60 צסץ *מף
afim de atrai-lo para a Hrchshars do Betar dizendo de que só la ele
teria uma vida Kosher,Bu consegui convancer » familia de que o Betrr

não tinha Fachsharsa nem podia oferecer uma vida Kosher,Normr mente

creio que não deveris se insistár ns entrsds dssss chaver na Hactsheyé
e eu fiquei de estabelecer as coisas com e chaver apas Pessreh,” 2
tem feito uma forga5para FSBauto 86 סת8%85 4
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3) SLICEUT - Os

o

chaverim devem ter ouvido oralmente por intermedio do

cia
Chico as dificuldades do trabalho aqui em PAlegre.0 grupo ds dirigen

e restritissimo.As terefas de basificagao chinuchica do Snif sao imensas,

externo é urgente;
ss necessidades do movimento resdquirir o seu prestigio
to «fim de que poSa sede precisa se trensformar em umx Moadon de movimen
is do ishuv de PAlegres

sa serkraxnxfaxaax mum dos principais centros cultura
e o fundamental de tudosas camadas mais velhas estão depauperadas, assim

sheliach que se dedique
sendo creio que é urgentissimo o envio de mais um
de-

em maiores
exclusivamente so proselitismo.Hão creio necessário entrar
20
o: pois sej que os chaverim estão empenhados em dar solução urgente
solução.
de
ia
premenc
grande
a
problema porem gesejo frizar
y
o comparecimento
5) IVRIT_ - Iniciamos hoje o curso de Ivrit no snif com
de terca de 35 chaverim divididos em 2 turmas:Matchilim e Beinoniim.Con-

segui recruter a outra unica professora de Ivrit em PAlegre:Ssra Milgrom
sendo que o movimento e o unico lugar de PAlegre a ter aulas de Ivrit.Eu

entrarei em contato com a Machlaka de Chinuch' da Unificada para

que

sub-

sos chaverim que entrassem pessoalvencions esses cursos porem pediris
mente em contato com o Eilon e principilmente com o Hendel que e y representente do Brit Ivrit Olamit no Brasil pois eles tem por obrigaçso sub-

vencionsr os cursos de Ivrit nos movimentos juvenise
5) Chinuch - Os programas existentes aqui em PAlegre

são pouquissimos e

vor mais que chsverim procurassem foi so possivel localizar-mos as
seguintes sichot do programa
Tzofim

+: N enhuma

2 exemplsres
sichot: em
Solelim:15,6,7,8
;
Bonim
slo ano 1,2,35,4,5,6,7,23%31R3XXxax em 1
7
exempirr e as sichot 8,9,10,11 em 4 exem
B
20 ano 1,2,3,4,5,6,7 sichot em 2 exempl.
e
as sichot 8,9,10,11 e 12 em 5 exempl.
Na proxima semana enviarei uma carta especial sobre a situsção chinuchica
do Snif sendo que a premencia dos programas forçou-me a incliir esse topico nesta carta.

D

Sao muitos os assuntos a tratar porem a grande falta de
tempo não me possibilita o envio de uma carta mais extensa por ora

com saudações chlutzian as

Jchud Hancar flachalutzi

