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São Paulo, 15 de maio de 1959

As

Mazquiruiot Hasnif

Chav. rim Shalom_-

4523708 desta queremos iniciar um maior contaté com
os snifim a respeito de aliat_hanoar,

Segundo orienta o dada peãã terceira Veid” Artit,
ora realizada, deveremos formar um grupo de aliat hanoar para o
fim do ano.

A última reunião de hanahgá artzit discutâu sôbre êste
ponto, e em perspectivas nossospensamentos 370 08
1. Mobilizar o chaver Jaime em agósto iínicamento para êste fim,
devendo êste, segundo as possibilidades dos snifim fazer uma gira

pelos snifim para o contato direto com os candidatos e famílias.
2.08 trámites com papósá e autorização de Israel lega a base de

2 meses, portanto, Somentep para fins do ano 8 que podemos formar
um Grupos A
3»0 grupo a ser formado, devera“de convemiéncia passar por um perío-
do mínimo de ahchshar£. :

Todes os planos acima sômente se concretizarao so houverem
candidatos em número mínimo de 10 nearim, e nôs deveremos fa,er todo 0
esforço possível para levarmos a realização esta nossea idéia pelo alto
valor que a aliat noar represemta para a educação de nossosnearim e
para a complementação de nossos meshakim tnuatiims

De uma forma geral os resultados: até hoje atingidos com a
alait noar do Braisl de nosso movimento são os melhores: possíveis: o
que atesta o acerto de nossa orientação neste setoD, entretanto $ de
se notar de que há muito o movimento não tem enviado um grupo representaty
vo, 8 6 3 isto que almejamos atingir.

Nestas conformidades pedimos aos snifim o empenho nesta tam
refa, e para melhor centralização dos trabalhos: de preparação de candi-
datos até agôsto onde deverá passar pelos snifim um chaver especialmente
para 88%0 fim, designamos os seguintes responsáveis de cada snif:
Pealegre- Bornadinho Rio de janáiro- Kapulski
Curitiba= Arão Salvador= Nair
S.Paulo - Benjamim: Rodifo= Zeltzor

Para melhor esclarecimento dos chaverim segaem algumas qu
rientações:
1, Dover-se-á ver possibilidades únicamente com jovens das seguintes:
idades: grupo Ae 13 e meio e 14 anos

" - 15 616 e meio(não mais)
2.08: chaverim deverao se inteirar de possibilidades nas: diversas inatân-
cias femininas o de 0210888 dos respectivos ishuvám e também ver possi=
bilidadesde cha nichimdo movimentos ב

? 5 , 0 / 4> / me / ás ב
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Je Os chaverim precisam levar em conta únicamente jovens normais,

ou chaverim estrevorem imediatamente sôbre as possivilidadosישר
cen cretas e duvidosas,escrevendo o nome, idade, graf de estudoscosnti=

tuição física e mental,comportamento no smifssítuaç o financeira de

família e motivoss
Be sto trabalho " delicado no que se rofore a mishtará, pois já nos

envolvemos neste assunto uma ocasiños por isso pedimos aos chaverim

responsáveis o trabalho silenciosos e efetivos
6. Os cla vorim devem também escrever sôbre pessibilidades no interior

do estados

Pela importância deste trabalho e das dificuldades, pedimos

as masquiruiot hemif darem tempo e todo 0 82010 necessêrio aosros=
ponsfvsis emprendorem minimalmente neste trabalhos
E Queremos salientar de que e visita en agósto do chaver Jaimo

nao será para procurar nomes mas para conversar e determinar de fornr

deviniviva, 0 0080 não se apresentarem pos:ibilidados at” fins de julho

rão beveré estu shliehut especíals
Esperando breve resposta, despedinio.nos com o nosso chalu-

trino ;

Alei V'Hcagshem À

e

 


