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ci/18 São Paulo, 6 de judho de 1952,E

As
Maskirutot dos Snifin,
Klbutz Hachshará "Ein Dorot*,
Madrichim na Sochnut o

Garin Brasilairo,

Prezados chaverims

Ton esta carta por finalidade, trazor ao movinonto uma visão mais ampla, mais precisa 6 atual
situação geral do movimento, suas atividades, suas dificuldades, suas aspitaçõoes, quer no Brasil,quer

en Israel, visao esta que sora mais completa do que a que se tem, somento atraves das atas das reuniões da
Hanhaga Artzit. Qutras lho seguirão, sanando-se assim una lacuna existente e estreitando=se mais os difes
rentes elos do nosse movimento.

Nesta, trataremos do seguintes

l) Situação dos snifim: a) Sto de 48091701 este snif esta se mantendo, com alguns altos e
baixose Graças ao proselitismo, formou-se uma nova kvutzá de magbsnimim, que deverá agora ser integrada
no movimento. A situação geral não é Sou, ressentindoese este snif de maior núnero de forças de trabalhos
Ochavor Bardach, terminara breve seu trabalho no K.KeLe do Rio e vira para Sao Paulo pois, segundo resolu
680 da 111 Moatza Artzit, "devereso-a concentrar una equipe nacional de shlichut e dirigencia en Saa9 Pays
lo, tanto pelas largas porspectivas de trabalho que esto snif oferece, como pelas pesadasresponsabi lidas
des que carrega", Alem disso, o chaver acha-se, hamais de dois anos, afastado do snif São Paulo que 8,
como se sabo, O centro nervoso do movimento, Ficaráo trabalhando no Rio os chaveria Arale, Loa o Marjan,

bl São Pauloz apesar de sua debilidade numérica (250 a 300 chave=
rin), apresenta este snif caracteristicas normais de trabalho, Suas kvutzot de ovdin mais velhas, Karl
Marx o Mitiashvim, acaban de passar para 8 schichva de magshimimo Constituem uma equipo de trabalho proe
missora, da qual o snif muito dependera num futuro breves Serao lançados imediatamente em militancia inte
o: uma vez que a atual equipe dirigencial do snif se dedicará totalmente, durante o corrente nes, a um

 

pto trabalho de proselitismo,

gl Porto Alegre: após a moatzá, esto snif continuou ativos Chagas
do o chavor Arão Schnaider, o snif tomou maior impulso e encontra=so atualmante numa boa fase de trabalho,
O sheliach teve destacada atuação na reorganização do shituf e da KeBeKo, kvutzá de ovdim da qual sae a
maloria dos dirigentes doste snif. A shêlchut estã sendo bastante proveitosa, tondo o snif so lançado comrenovado vigor ao trabalho. A data de seu termino, sera vista na próxima reuniao da Hanhagá Artzit,

; d) Curitiba e Belo Horizonte: segundo relatórios recebidos, estes
snifim estão regularmente ativizados, ressentidio-se da falta de shlichut, sendo porón inpossivel, ao nee
nos por ora, atendo-los nesta dificuldade, 0 snif minsiro enviará chaverin para mba moshavá no kibutz e
Curitiba, recebera dois shlichim, Buby Beidor e Harkin Tuder, durante curto tempo, para organização e die
regad da machane que este snif realizara,

2) Kibutz Hachsharas conta atualmente com 32 chaverin, faltando ainda a entrada de quatrochaverims Aráo Schnaidor de Sao Paulo, sheliach em Porto Alegre; Benjamim Buchbinder do snif Rio a 5306 8Helena, que se encontram ainda em São Paulo, dedicando-se à profissionalização o aporfeicoadentos artisticos, respoctivamentos Os chaverin do 32 garin que ficaram para o 42, integraran=se normalmente, nao existindo nanhun problona neste sentido. Do Rio Grando do Sul, recebomos o pedido de ingresso no KibutzHachshará, de dois casais, um dos quais com uma filha de 14 anos, Eoeontran=se já no kibutz o sendo já
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antebdormente agricultores o afoitos ao trabalho bragal, não tivoran especiais proilesas de adaptação. Está
sendo desenvolvido um prograna tarbutico elaborado atandondo as nocessidades do garin o de desonvolvisento
satisfatórios Udo existem problemas de cheveá,

₪גג
e 1 o primairo cru

tualsento fazando bachshara em Tel Yossef, para y
Brasi) no dia SU de funho últimos

E).Sadrishias Segundo resolução da doskfã, & Hanhagá podin aos madrichin que antecipassen nua
volta para jutho, Estes porgm, Inigaras totalacate nño produtiva sua volta mais codo, שתה067ףא6 0000916
goma nodêgãa apraval tar áhtegraluento 0 curso, vos bon conbecinanto do hebraico econ base para wu estudo da
₪ade de paises Hals tarda, purdn, escreviranegna de que, esmo os chavorim Jogo € Hunho torian que vote
tar, per motivos tegals, até osados de entembro, tenioresosto sonseguir de Machon que es donjo tanbír vole
tassem, Atô agora, náda sabemos com corteza sobra us demais chaverina

Gs 000016046, ₪08 qua volta, tordo participação ativa é direta ou todos us trabalhos do movie
mentos chin dehtico, administrativo, טו é idguibgico Suas tarelas principal: senaociuga lo, croblemas
de organiizaçãog, astigoscy puuiicações, programas à ghiisinite

Peozina ₪00 à eritério dos irútin [So Pauio a Rio já responderam nogativazenia), não envia
renos ehavorín para o próxima curso, 2810090118898
1) não poiguos dispensar chaverin de לקפוהכ!קב)אטמ+6 95 cheverin atuals voltando apenas en sota»

ro e nan en Juího, cono eve perscuaento da loatzds Estes chavoris Soria qua 89 preparar vou algura anig
cudêneta, ficando eus nititância קש 38600, vo eínino é mesus anteriores ao inÍcio da cus"BD, CO di

ה som os atuais madrichita
2) não cronos devermandar un "טקס Era sendo os nonos en cogi tagáo, aínda não iotalucalo capazoy de

aproveitar o curso, de sapulra devido para o cuvicantos En Dumas; nao hi el everia a disposição do 6

  desta garín, que partiu em noados de malo, oncontra-se ae
dê tonbos eq dlrigirá o 28 grupo do geriu, que parilu de

     
 

    
3) recobenos ena carta deAimla Judaica, 00 que nes qorunicas de que q «urso para a Anórica Lstlns tea

soy imirlo trenaforión pur na) + de acurdo con e are vucular eds modo que todo q contincato ierás 30
vagas para u curou de טטלטמקסשש 7o00 vagas para marga de 1903, 00040 0000, 10/9020 9058 pélhor
lo proferivoid mandar ua grupo calor s ja sais proparado,5

PaPoAlo).¿Loss rerebonos una carta alreular do ieaud Glast do Ponte? Sion, as que nes infope
0. quo docidiusza porticiosp éa 38 intorsacionnl de Frankiucl, “ejubtlamo-sos cos anta atitade de Tehed
01401 de Voalel Sion, irmanando-nos cor ou socisiistar do todo e mundo a lavando ben 0
em Evete laraoi,
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Sem mais por ora, esperando 900088008 8 0061608 008 66896680 088506

   

e Baskir Rash!eA

SÃO PAULO * RUA PRATES, 93 * CAIXA POSTAL, 1601 * FONE 34-4386 * BRASIL


