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São Paulo, 20 do Novembro de 1953 "578Danas

À
SÃO PAULO - BRASIL 1

a
Organização Sionista Unificada
RIO DE JANEIRO

Prezados Chaverim:

Dirigimo-nos a vocês para tratar de alguns assuntos:relacionados
00 0 próximo curso do Machon, sobre o qual, alias, nenhuma informação temos ain=
da. Nao sabemos, siquer o numero de candidatos que cabe no Brasil,

Mais de una vez escrevemos-lhes sôbre o referido curso, como 0
encaramos e a importância que lhe atribuimos. Elo de ligação tre Israel e 0
Galuth, 8 aforma mais viva de trazer a realidade e o ospírito da roconstrugáo
nacional, não so para o movimento, mas para toda. a juventude judia gue perigoga-
mente, trilha o caminho da assimilaç:20. E para êste trabalho, que exigo um grau

nimo e bastante elevado de maturidade e capacidado, sempro fizêmos uestao abso-
luta do, com rigor, selecionar nossos candidatos. ,

0 movimento apresentara para O próximo cursos oáto candidatos,
todos dentro dos eritérios que sempre defendemos. são chavorim madukos, com lar-
go tempo de movimento, ocupantes de postos de dirigéncia, madiiehim,Ao portanto,
capazes de aprender e transmitir conhecimentos 2 .

Nossos candidatos são os seguintes, com o1shif de on-
de provem, e com & idade que terão por ocasiao do curso? a Ñ \

Gabriel Bolaffi = 20 anos - São Paulo Pao PRATA
Elisa Susskind 20 א q ; N Ega
Zismen Cimbalista. 20 a GR 7 , Not
Susana Sender 19 " = Rio do Janeiro Ñ
Herman 19 6: VW ” % \ |

Mario Visemberg 19 " - Belo Horizonte
Joni Iurgel 18 " - Porto Alegre N
Rosa Stroivas NA 9

Propomos que y Para óste ano, heja exames rigorosos de selogão dos
candidatos. 7208 escolasticos, para so perceber a soma do conhgeimentos que
os individuos foram capazes de acumiler (mui tas vózes de decarar ás vosperas de 6-
xame) mas exigontes no sentido de qué se possa aquilatar a capacidado do cada Vida
para O curso, e para desempenhar a 0080 5sionista e chalutziana por ocasião de sua
volta. 2

4 rigorosidade da0 6 importante, pois a falta dele pormitiu
o envio de chaverim para 0 último ו que, na volta, abandonaram seus movimentos
o que constituiu não só uma despesa inútil do dinheiro por parte da Sochnut, como
também um desprestig210) para Israel e o sionismb.

Propomos que o examconste de duas tesos, uma escrita e outra
oral, sóbre algzum tema ou problema siquista. Através desta forma, conhecimento e
capacidade poderão sor aquilatados.

Sabemos que e ponsamenito da Sodhnut que o curso tonha início-em
princípios do Marco. Esta deta apresenta para nós grandes inconveniantes.: Duran-
te 0s mesos de Janeiro e Fevereiro, que! são o parríodo de fórias escolares, progra-
mamos e organizamos machanot Kaitz' em todosos Snifim e para todas as shichavot,
É à época en. ques aprovéitando a/conc Y tração dais shichavot maiores, pois realiza-
mos uma machanó ו roalizazys noynalsgute nossa moatzá artzit. Estas ativida-
des tom para nós, O carater de corpaiento de todo um ano de trabalho. Julgamos,
pois; imprescindivel, & participação dos candidatos nestas atividados. Quer polo
fato de serem todos madrichim comikyutsot, sendo:y dáles merakzim|de shichavot,
indisp ו 7bs respuctivas וו impostángia das realiza-   
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iniciando-se om Março, os chavoxim teriam de abandonar o Brasil om princípios
de Fovereiro, o que, somando-se ao tempo de preparo de documentos, etc. fará comque 95 chaverim percam todo 0 porfodás

Propomos concretamente que O curso tenha início a 12 de Abril de 19.
Que os nossos chaverim partam com o navio “Provence”, a 8 de Março, chegando +
lsrsolha a 22 de Março, e portanto a Eretz Israol exatamente a tempo para o 1מ+-
cio do curso.

Pedimos que os chaverim intercedam junto à Sochnut propondo o adiamen-
to do curso para a data por nos proposta. Sugerimos outrossim, que a Unificada
entre em contacto com os demais movimentos que pretendem enviar chaverim para 0
curso próximo para ouvir suas opiniões a respeito.

Pelo relativamente pouco tempo que. temos pela frento, e pela urgência
de planificação dos exames, viagem e confecção dos papois, pedimos também gue
tratem do assunto com a urgência devidas.

Sendo o quo se nos apresenta, deppodimo-nos com nosso chalutzisno
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ERVIN SEMMEL — NASKIR RASHI

Ichud Francar Frachalutei  


