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Pawmzados Chaverims

Querenos através desta, tratar dos seguintes assuntos:-

1) CURSO DA SOCHNUT = Já deve ser do conhecimento dos chaverim

que pretendemos enviar, para éste curse, un grupo numeroso de chaverim, são

eles:
1) Gabriel Bolafi - 20 anos - S.Paulo
3 Elisa Suskind + 20 " 0
3) Ziguan Cimbalista 20 R
É Suzane Sender 19 Rio de Janeiro
5) Herman Veksler 19 ny "
6) Mario Visenberg 19 Belo Horizonte
70 Jomi Iurgel 18 Porto *legre
8) Rosa Stroivas 18 " "
9) Salomão Waintraub 19 Curitiba

Escrevemos já vara o DrBenshalom, e escrevemos agora aos chaverim, sobre &
época de, inicio do curso Todos og chaverim candidatos são madrichim, desde
a shichavéá do tzofim à de Bonime Algums deles mosno são meorakzim de shicha-
vote Nos meses de Janeiro e Fevereiro, meses de ferias escolares, realizamos
nossas machanot Kaitz, atividades que concentra não sómente toda a nossa
atenção como exige, para seu sucesso, tedas as melhores ferias de trabalhós
Tntéland ese o curso a 1º de Março, e tendo os chaverim, conforme instrução
da Sechnut que estar em Erotz a 15 de Fevereiro, terão os chaveria que par»
tir do Brasil em fins de Janeiro. Considerando-se a feitura depapeis, exa=
mos, preparativos, etce, os chaverim estão praticafente inutilixados para
trabalhos de movimento a partir desxFerias do hojeo+fste fato comproneteria
gériamente 88 atividades das ferias. Por isso propusemos que o curso fosse
adiado para 3º de Abril, o que permitiria a participação dos chaverim nas

machanot, assim como na 1º Moatza Artzit a sor realizada em fins de Fevereiro.
Cremos que o problema atinge, não sé a todos os outros movimentos do Brasil,
mas também a todos os movimentos da America do Sul.
Peéiios que vocós insistam junto ao Dr. Benshalom, ou & quem for necessário
e util, no sentido de conseguir o adiamento. Blo 3 de grande importáncia para
nós. Esperamos que ros respondam urgentemente a esta questão.

2) Y LEMAN HACHSHARk:- Apresertaremos, em reunifo próxima do organismo 01-
tado, ua regulametação das questões do hahchshará. Dentro de Dias enviaremos
uma/ cópia para sua 8720018070, Pois que gostariamos de ter sua opinião a res-
deito

3) MATERIAL :- Recebemos: ECOS DO MOVI MENTO MUNDIAL, IESODOT N* 3, El OBRERO
/ Y SU ORGABIZACION, O XEXAZUR IEDIOT ISRAEL.
'Apreciamos sobromaneiro todos eles, e esperamos continuer neste ritmo a pre
dução mtuai da atual Hanagá Eliona. Já distribuimo=lo peles smifim, que os
receberam muito beme

Sem úais, despodimo-nos com nosso Chalutziano, ALET V'AGSHEM
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