
 

 

S.Paulo, 6 de Junhó de 1955.

ג
Machleket Hanoar V'Hachalutz.
Dr. B. Ben Shalom.
Jerusalem- Israel,

Prezado Chavert- +
2 Como & de seu conhecimento, encontra-se en-

tre nós, em trabalhos de organização de uma Chevrat-Noar pa
ra o Meshek Bror-Chail, o chaver de nogso movimento: Abram
Baunvol.

Desde sua chegada ab Brasil, em fins de Ja-
neiro de' 1955, a par de seu trabalho de Aliat-Hanoar, deseñ
penha o citado chaver um trabalho paralelo no Movimento.

Já ha muito pensávamos em escrever-lhe, pri
cipalmente sabendo da ajuda que a Sochnut prestou, afim de dar
conta do que o chaver tem feito pelo movimento brasileiro.

Queremos, no entanto, faze-loagora, acompa-
nhado' de uma proposta para a qual pedimos o maximo de atenção
e consideração, 2 2
É haver Abram Baunvol nodera nestes Ultimos

Meses que aquí estã, desenvolver um trabalho mais amplo den-
tro do movimento, principalmente considerando-se os anos que
passou em Eretz-Ísrael e em nosso Kibutz, bem como os déver-
sos cursosque passou, como por exemplo: o seminario de Madri
chim de Aliat-Hanoar, -

No entanto, o problema da manutençaodo cha-
ver, difículta tudo: sobremaneira, O chaver Baynvol nao rece-
ve ordenado de nenhuma instancia e assim, esta o seu trabalho
sendo bastante prejudicados 4 :

Per isso vimos propor ove o chaver seja consi
derado como Shelisch Nitmach - pelo período de 1% meses,
ou seja ( Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro Ye

Esta proposta so e feita agora, porquanto en-
contrando-se o citado chaver. longe da Hanhaga Artzit - em
snlichut nos snifim do Sul + Curitiba e Porto Alegre,

. ,
Apos o trabalho 18 reálizado, que para nos

comprovou e possibilidade do chaver se dedicar,também a traba-
lhos do movimento, considerou a Hanhagêa, que ha necessidade
de efetus-]o como sheliach Nitmach, e para tanto pedimos a vos
Sa “provação, ; E

( contirua ) 



 

 

Cientes do não preenchimento de nossa quota de
shlichut por parte daSochnut, cremos que este nosso pedi-
do tem, sem dúvida, sérias justificativas na realidade,

Sem mais no momento, despedimo-nos cordialmente
com nosso chalutzianos,

21601 V'agshem !
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