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Prezades chaverim, shalemt=

Queremos através desta tratar assuntos diversos de interesse
cemums
1.Simpósium- Realizamos entre os dias 17 e 24 de cerrente um Simpósium
yTitagentes com a participação de 25 chaverim.Esta atividade foi b3as
tendo preenchido todos os requisitos que'tanto se fazia necessário no sen=
tido de nessa revisao e aclaramento ideelégico.0 espírito foi positivo e cem
satisfação pedemes constatar que esta peulá foi bastante proveitosa,

Na oportunidade tivemos a visita do chaver Avnin,sheliach central
para a Netzigut,que participou ativamente numa parte do Simpésium.
2 Encontre Avnin e Hanhagá artzit= Tivemos um encontre produtivo, ende mítua-
mente relatou-se e gsclarocau-se as respensabili g direitos e deveres de
nossa tnuá para coma Natgigut assim como elaborado um plane mínimo de ativida
des.

A cenvite da tmu£ argentina,participaremos Este amo ativamente de seminá-
rio Peilim realizado na argentina, cem a presença dedeis maapilim: Nelsen
Balaban e Ana Roga Kucinski.

Vimos a necessidade da reâlização de ima peguishá Sul-americana para um
maier emprendimento cênjunte do movimentosul 3210820,28%3 peguishá deverá
se realizar cm fins de março na cidade de SePaule,Êrasil, entretanto, 104
te lovaremos a efeito se contarmos com a participaçao de um representante da
Hanhagê Eligná.Seubemes que o chaver Doy Tzamir profvelmente viajatá fara a
América do Sul.Consideramos sua vigita ea todes os pontos de vista benéfica
principalmefite agora perantê a indecissão da zoalização de uma peguishá Sul-
2021082800 movimento brasileiro vê nesta visita uma bôa oportunidade para um
maior ontrosamente entre nós e 42012205
3Machen Lemadrichei at laaretz- êste ane diminuiram as vagas do machenpara
o Brasil de 18 para gares, sendo quedois lugares estão reservados para
movimentos apartidários; o que signífica que entre seis movimentos juvenás
coube únicammete maix 12 lugares,Sem dúvida é números insignificante ao Brasil
e a êste respeito já escrevemos pata a Sochnut pedindo mais deis lugares.
Eos 12 lugares, ceube-nos únicamente 4 lugares,idem ao H.Hatzdir e 1 para e
resto das tnuet Minimalmento cCânsiderames que devem ir 5 chaverim nossos ae
machán e esta orientagao fez-nes escolher 5 candidatos,a saber:
Pirilo(mazquir de P.Alegre ¡per 1 ano- chaver chativá- chaver emntral )y1ilten
Cester, Reveca ¿oster, Isaac Stutman,Hólinhe.Censidoramos $ste grupo do 5 chave
rim bem e preenchendo todos os requisitos exigidos pele mazquirut Olamit.

At* agora temos direito a 5 lugares e minimalmente precisamos enviar 5
chaverim, por issso através desta, pedimos a mazquirut Olamit emprendor todos
os esfercos no santido de colecar a nossa disposição mais uma vaga «Pedimos
confirmação urgente.
4.Assefat Hanhagá Artzit- Realizamos nos dias 26,27 e 28 assefat hanbagá Artmit
para a planificagao de tôdas as atividades centrais e diversos problemasSegue
aparte um re latório completo desta assefá,
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5eDiversos- a)segue aparte uma carta dirigida do garin aliá de Erez para
a mazquirut Olamit sôbre a idéia de uma"mishlachat curepéia" que faria 0
gerin na Eurepa durante sua passagem por alguns países deste continente.
Os chaverim realizariam messibor diversas e levariam come estandarte o
Ichud Habenim, maier movimento do gunde.Esta iniciativa pe אייס su
pela hanhagã Artzit, e sua realização depends únicamante de um apeioe da
quirut olamit e orientação geral,

b)Segue aparte um relatório financeiro conforme pedidos
c)Seguirá aprte um relatório complete das atividades dos shl
d JEsperames resposta de nessa última cartas
e JEnviaremos יי os primeiros preparativos para a

nessa III vesãé Artzit.

Sem mais, despedime-nos ¿om 08 0880₪98 saudações
chalutzinaas

Alei Vtágsueul
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