
  

    

    

  

        

     

     SR M A IO ICHUD HABONIM 
o Ena 

, ONZIVINA 
 ל  HANHAGÁ ARTZITא םינובה דוחא

GAIXA POSTAL 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) ENO 
SÃO PAULO . BRASIL 

Taכ  
 ה

     

São Paulo, 18 de maio de 1970 

as maskiruiot hasnifim 

aos chaverim da hanhagá artzit. 

shalom, 

Esta tem por fim informá-los das resoluções da hanhaga artzit em sua reunião nos dias 15 e 16 últimos. Participaram da reunião - Max(RE),Sal vador (GB), Jiímico, Aron, Tito, Zhuvi, Raymond, Jacob (Ctba), Marcos (PA), .וגס 

1 - SITUAÇÃO NOS SNIFIM - Recife está com 150 chaverim, mas está com proble mas sérios de moadon, prestessa serem despejados do local onde estão. Em S, Paulo e Rio, o problema principal é a falta de chaverim peilim. O mesmo acon tece com Curutuba, com chaverim mais jovens. Pórto Alegre está tentando ter minar o mais rápido possível o seu moadon, 
2 - RELATÓRIO DA MASKIRUT PEIIÁ - A maskirut peilá teve seu trabalho em gran de parte tolhido pela falta de informações 68 correspondência por parte dos snifim. Foi apresentado um relatório de guicbarut artzit e uma previsão de sm gastos, segundo a qual chegaríamos as machanot centrais com Nr$ 1.000,00 em Caixa, situação bastante ruim. 

3 - MACHANOT CENTRAIS - Esquema anexo do esboço, sujeito a modificações, de pendendo de estudos de viabilidade financeira, com confirmação até 10 de ju nho, ocasião em que serão fixados os sheilonim. 
4 - VI VEIDÁ ARTZIT - O temário, relatores e comissão preparatória estão em fôlha anexa. 

5 —- RELAÇÕES EXTERNAS - Foram reafirmadas as decisões da assefat peilim de agósto do ano passado em relação ao CJJ, Dror e Organização Sionista. Quan- to a vaadei noar, viu-se a necessidade de se intensificar o trabalho, prin- cipalmente seminários sôbre juventude, eto. 
6 - SALICHUT - Foi examinada em princípio a shlichut do Paulino para Recife no mês de julho.   ICHUD HABONIM
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7 - SHLICHIM - Drora Tzoram deverá chegar em meados de junho ao Rio, e Dudu 

(substituto do Jimico) chegara em meados de agósto. 

8 - DEIB GOLAN - O maskir da tnuá mundial chegará ao Brasil no dia 23 próxi 

mo. Foi preparado o programa de sua visita. 

Sem mais no momento, despedimo-nos com nossas 

saudações chalutzianas   
  

Raymond Levy - maskir artzi 

   


