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Sochnut Hayeudit

e Chaver Ben Shalom
Israel

Prezado Chaver

0 No dia 19 de Outubro enviamos um roletorio o analise sobre o situação múmorica,

educativa ₪ 1800108108, etc. do movimentos Queremos nesta apenas por 09 00876- |

xim ao par de nossas últimas atividades. Deixaremos para a epoca das machanot |

99 ?הפסצועמה analiso mais complota e goral sobre a situação de trabalho no movi- |

mento. |

1) Chalutziut

a) 52 , 62 e 72 garim: estño na hachshara 24 chaverim do 5º garim

queE fazor alia ceu junho de 1954. A situag80 e tralbalho do

garim continua em nivel ascendente mesmo em selação a já boa situa

:ã0 descrita cu 19 de eutubro. liuito para isto tem contribuido a shlichut e

orientação de chavor Etrog na hachshará.
Dos sheilonim enviados pelas maskiruiot dos snifim para ingressarem

no 6º garim do movimento ja foram aprovadas pela Hanaga Artizit em sua rgunião

de 6 o 7 de Novembro, num total de 24 chaverim, Estes chaverim ing20880280 em

achshará a medida que forem sendo libertados dos trabalhos nos rospectibos snifim. |]

o ingrosso se dará em grupos menores nas soguintos datast, 19/12,15/2 e 10/3. |

gorão ainda apresentados á Hanagá Artzit outros sheilonim.

Além disso o trabalho esta so על 2e orientando em bases que

pormitam iniciar=se em Agosbbodo 1954 a foxzação do (2 garim nos snifim

B) Chevrat Noar: Foi resolvida a formação do um chevrat lioar que

deverá fazer alia com 0 quinto garimo À composigáo minima sora de 0 ehaverim 6

a idade base do 14 anos, hto agora nao recobenos “do departamento de ALÍÁS Hanoar

as detalhadas informações e exigencias de eondig088 que solicitamos.

0( 42 Garims Deverão om Janeiro do 1954 fazer alid os Chavorim Aron
“ghnaider e Benjamin Buehbinder. com alía dossos dois chaverim,

complotase a alia dos 51 chalutzim do 1953.

2) Kranot: Na reunido”88 6 8 7 66 Novembro foi foita uma ampla discussão |
sobre o trabalho nacional judaleo a sor foito no movimentos 19 do

outras gousas, quo mais se retener diptamento a Chinuch, foram as seguintos cousa |

2080171088 sobre kranot: |

a) Todas 88% do movimento do todas shchavot deverão ter uma

kfutxaxiax Kuftsa do KkLbemensalmonto, em todos os snifim, fazese-a numa mesgibá

a abertura de todas as kuftzot.
b) Cada Ken do motimento devora tor de foma pormanento uma piná

203027868 0 alusiva ao trabalho do Keren Kgiemets

e) 03 dias de,visitas das machanot de Taofim e 301014 en to) ônifim serão dedicados ao Keren Xalomet.atado di vêcadMEDAou

dias de visita cabera ano 0ע6מ

Ichud Kranoar Hachalutzi hard
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afora isto serão realizados em fins de Dezembro festivais públicos

eu “ão Paulo, Porto Alegra, Curitiba e Bolo Horizonte que comemoraño o primeiro ano do
Tebud llmpgar Hachalusi no Brasil e 528 46 Xoren Xaiomet. Anéxo lhes onviamos o material
Propagandistico alusivo ao festivals

Itomut : Afora ums publicação semanal de artigos na impressa ל3(\
Israclita( oditada no slo e Distribuida volg Brasil), osta sendo regularmente publi-

cado o Lokgt 10610%. 824840 lho enviamos tambén wa exemplare

Por 0088120 agora dos festivais inicia-se s publicação da Vanguarda
Juvenil, revista a sor publicada de dois em dois meses pelo movimento, dedicada a divul»
Seçno 100010408 do movimento para o Yshuy a a juvontude daqui.

3 4) Uaehanot: Sorão realizadas oste ano nos smifim São Paulo, RÍO,
Porto Alegre, Curitiba ₪ 2010 Horizonte, machanot 8060818 00 120118 e Solelám, nas so=

auintos datas: 4/1 à 15/1 o 15/1 a 29/1, afora isto sorño realizadas no 201% Hamadrich
AD. sen sorel Eatseneison, machanst Centrais do Bonin o Maapilám Magahándm nas seguintós
datast 29/1 ג 14 /2 o 14/2 à 28/2. asporamos reunir nas machenot deste ano cerca de
600 a 800 ohaverim, Para as machanot contrais deverão vir tambén chavorim de Salvador 8
Recife ondo estamos formando novos nucloos, los dias 1 o 2 de largo renlizar-30-2 &
Moatza Aytzi do Movimentos

Afora isto queremos informar e ser informados dos pontos que seguem

,

abaixos

a) Fiszal Cuorosnia:- recebemos comunicação que será rogularisada מ shlichut,
Bi 007. do chaver no movimentos Até agora nada consta a yos= |

potto do seu takt&if apesar de estar o chaver em trabalho de movimento desde Outubro.
O Chaver tem trabalho junto a Hanagá artzi e sous trabalhos goráis ospecíficos. Tem |

sido estes trabalhos de grande valor e proveito para o movimorto. |
b) Júlio Nostrovitz : Até agora nao rocebemos resposta à nossa carta de 19

de Hovonbro pedindo a regularização do taktsif de madrich dg chavoxe Desde esta data
te agora tom o trabalho sax do chaver aumentado estando ele agora un militancia ins

togral do movimento. Contamos em que o chavermesnba inclusiva o devidode Novembro o
que lle permitira continuar tendo todo o tempo, trabalho e concentração para o movi=

| רצ

4 continuação 60 recobimonto do taktaif do janeiro eu diante eu muito fa-
cilitazxá o trabalho de todos os madrichim no movimento, pediriamos obtor alguma con
fizmação noste sontido, pois isto molhor noz permitira planificar o trabalho,

e) 12 semostre 5714: Por nosossidado daplanificação financeira podimos
tanbêm que os chaverim-nos informo sobre » continuação do envio de taktzif semestral
costiúmavamos recobar geralmento até novonhro e ato agora estamos sem noticias.

d) Materials Temos até agora 290903100 material infomativo atraves da 0SU
com 28200 852880. 28008 8008810208 de recobo-los com unior urgencia, quer para 0%-

tarmos informados dos acontecimentos locais, quer para divulgalos para o movimento. po
dimos-1he que nos envies, vía agroa, un oxamplar de cada uma das seguintos publisações:
Folk un Tsiom, Informações do israel, Cronicas, Digest, e todo outro material publicad:
que estiyer-ao vosso aleango enviar. -Luvis para Hanaga Artzit, Wariskeiink Unshleor
Haitonut - Caixo Postal, 160) - São Paulos

Dentro de alguns dias lhos onvinzemos um informo sobro 8 situação finan-
cglra.

Som mais, com nosgo costumoiro e Chalutzimo,
ALE VAGSUEM

SOMOSnas
Ichud 90000

 


