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Prezados Chaverim

Hanhagá Artzit
São Paulo

Tem esta a finalidade de tratar de assuntos ds relevância importântis-

Snif e também de ordem imediata:
a

sima no

O 2) Contato à Hanhacá Artzit:

à) Shlichut: Incompreensivel e lamentavel negligência por parte da Hanhagá 3

não nos ter posto das atividades neste setor em relação ao nosso snif, visto que a shli -
chut, conforme dito, deveria vir no máximo dia 10 de março, Hoje dia 1 de abril, portanto
20 dias após e não compreendemos a falta de informação ou constatações arespeito»

Os chaverim deverão compreender & quão sério é esta falha, pois não se diris

ge um movimento juvenil sionista socialista atravéz de horóscopos, quadrantes, fases de +

lua, etce pois em nossas planificações não sabemos quando podemos contar com a ajuda de

shlichut, tornando-se basicamente tais planificações insuficientes, infundadas.

Esperamos resposta imediata( o que de qualquer modo já tarda) sôbre o proble
ma pois talves estejamos aptos a resolve-lo ( questões financeiras),

b) Programas: Nossos astrologos, prevendo novamente que os programas não se-
riam enviados, ou se 9s fossem, chevarlam tardiamente, como já é tradicional neste assun-

to, organizamos uma série de programas provisórios para todas shchavot.

Devembk os chaverim perceberque com todas estas falhas , pois estes programas s

estão sempre sofrendo solução de continuidade, Se os chaverim nós AXAKESHEN avisassem po
deriamos eleborar um programa permanente, o que não seria nada interessante devido 1%) O
de serdes Hanhagá Artzit e 2º) são resoluções educativas do 1º Kinus KESZKX Chinuchit que
as tendem a hegemonuzação de nôóssa metodologia. Esperamos algo a respeitos,

2) Chaver a Hachshará: Um jovem nesta cidade, cujo pai pretende fazer

2 Alia ה pelo mês de junho e que pretende se fixar num kibutz grande ( Afikim) . Foi-
lhe explicado o conviniente que havia de entrar em Hachshrá e após acompanhar o garim
brasileiro cm suas realizações inclusive se fixar no kibutz a ser formado. O ehver concor

dou e compreendeu "in totum”! a questão. (O individuo custearia a viagem a Eretz). Faria.
logicamente alia El com o qurto garin e entraria no hibbutz em principios de julho. En=

trementes frequentaria o snif, Idade: apoximadamante 22 anos, Profissão : malas, Ei speramps

orientação da Hanhagá e também demais questões de garim ( Enxoval, exame médicos etc.) a
respeito da questão, Mas, é de parece Y que não haverá solução Negativa:

O chaver falou também da possibilidade de seu pai entrar em Hachshrá juntame n

te com senhora filho e nora, Profissaôd do pai, sapateiro profissional ( 30 anos de oficio)
Esperamos também orientação urgente sobre todas as questões levantadas nesta

carta pois são de importancia imediatas,
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