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Chavorim Shalon3=-

Yom esta a finalidade de relatarevos q reuntão realizada
ontem, dia 3 de junho entre a hanhagá artzit e shlichim de Israel para

o nosso movimento em presença do chaver Shuster represent,nte da Mage
quirut Olamit e chavor Brujis representanto da machleket Noar Y'lscham=

lutze
A reunião contou com os seguintes participantes:Zarabina,

Jayme,Dudu, Levi,MosheyNaftalisDrujissAvigiorijiosca,L6o,Ora;R.Lêa a Shuste
Esta reunigo teve todo um sentido especial,ou sola, º 002-

tunidade de encontrarem=se todos os shlichim de Israel para o movimento
e o representenio de mazquirut Olemit em conjunto com . mezquirut Peilá
da banhagé artziteNogie carácter, devatcu-sc a rospeito da substituição
de shlichim pare o movimento brasileiro e características básicess

Conforme já é de conhecimento dos chaverim, o quedro goral
de shlichut é o seguinte:
liChavor Mosca= Retorna no ¿15 16 do corrente do Rio
2¿Chaver Naftali=Retorma no dia 15 do corrente de Santos,
3 .0ra= Encerra seu período normal de shlichut no dia 2 de agóstoy dáva

estas em que será o término das atividades contrais de julhos(Pe-
dimos aos chaverim providenciarom o ishur normal "razará" junto

a Machleket Noar Villechalutaf.
4.Avigdori-=Conforme o combinado, encerrou seu período da shlichut no Dras

devendo sor transferido para o Uruguai.
No lusar destos quatro shlichim qu e ora encerram os: trabalhos

nó movimentosrecebemoss ;
1: Karabina» Tá integrou-so no trabalho junto a hanahgá artzit e saif 5.P
2, Efrati- Sholiach para a hachshará esperado nbs inícios ds julha À
3. 4e- Aiúda som pripastes +

De acôrdo com esta situação, todos os chavorim presentes a
reunião foram unânimes em afirmar da necessidade imediata de substitui-=
go dos dois shlichim que ora findam seus trabalhos, cu seja, chavszá Ora!
e chaver A vigdoria

A partir do a gósto estaremos únicamente com um sheliach para
o movimento, que em proporsao e necessidade do movimento brasileiro, 3ste
número é mínimo o insufuiconte o que'exige-se a 59 encontrar uma soluçã
imediata de substituição de shlichime

Podemos atualmente dizer q ue o movimento brasileiro mito den
denderá do quadro de shlichut guxaxiummã cde Israel para o movinontos
gendo que esta situação dificultará nosso trabalho normal, enquanto não
virem as outras substituiçõese ICHUD HABONIM(

DROR)



 diasא

JUVENTUDE UNIFICADA

-

SIONISTA
(רורד)םינובהדוחא

HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהגהנה
CAIXA POSTAL, 1.601 - SÃO PAULO - BRASIL

a

Como primeiro ponto da 2004120, podemos então resumir da unani-
midade dog chaverim em opiniarem da necessidade do movimento brasileiro

de possuir minimalmente 4: shlichim da Tercels

O segundo ponto dos debates foi em relação das caragtorísticas

destes shiichim a virem ao movimento brasileirosNesta questao, houveram

vêri, s opiniões, sendo que as: básicas foram:
leDeproierôncia devem vir shlichim pars.rikuz de miifim, senão que ₪

exatamente um para o Rio é outro para P. legre ou SePaulo,

2 Bágicemente os shlichim devem tor safad Ge movimento, com experiência

neste setor e ser bem prepurado na língua portuguesa. -
3.»Houveram divorgências de opiniões sôbre xkkiziriax sheliach esrecial pa-

zo Tarbut e shohavoi menores, sendo que a maioria optou contra esta forma

às shlichute
4.0 sheliech on mubstituição poderá ser de qualquer procedência q não ne-

cessériamente do Brasile 1
Estas São tópicos os pontos centrais da debates
Aproveitando, queremos neste. oficializar nosso podido de subse

titulão aos chaverim Ora 0 ávigiori da forma mais imediata possíyol.

No mesmo dis, » hanahes artait teve uma reunião com o chaver

Shusier, sendo que nesta detorminanos a nossa vontade dé participação s

realização Ca peguishá sul- americana, e em princípio determisamos o

período do chaver Shbustor no Brasil e as nolhores formas de aproveitament

Ainde escrovoremós a 8ste rospeito quanio soubermos de maiores lotalhose

Sem mala, Cespodimo-nos com o nosso chalutzimo e cordial

Alei V'Reagshem 1
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