São Paulo, 12 de Dezembro de 1951.

SE/10
Ao
Chaver Idel
Sheliach em Porto Alegre
Prezado chaver:
Vimos através desta abordar alguns pontos surgidos desde a ultique lhe enviamos e para a qual ainda não recebemos respostas:

1) Sua shlichut:decidiu-se na última reunião da Hanhagá que você

deveria continuar sua shlichut aí até o dia 20 de janeiro ou seja, até a

machané central; que deverá ser o centro para o qual convergiráo todas as

Suas atividades durante o tempo que ainda lhe resta.
Deverá procurar tras
zer o maior número possivel de chaverim à essa machané, não apenas de Ppr-

mas também dos vérios garinim.

O motivo que nos levou à decisão

de sua permanência aí por mais algum tempo foi o relatório oral do chaver
Bariach, à quem agradou bastante o trabalho por você aí desenvolvido e que

“acha que não seria completo de interrompido agora.
2678808 a questão a
uma assefá do kibuta, do qual recebemos um voto de confianta, quanto a sua
estadia aí até meados de

janeiro».

2) Jolson:
encontra-se este chaver em Porto Alegre, tratando de
problemas familiares passageiros, sendo sua estadia aí de caracter temporá=

rio.

Recebeu licença da Hanhagá e você deve procurar fazer com que volte

logo a São Paulo, sem influenciar o snif,
3) Piltcher:

recebemos deste chaver uma carta que, devido a seu

teor de desrespeito à instânnia que nos representamos, não merece respostas
Gostaríamos de saber a que resultados chegou você, qual a repereussãt no
snif, tudo enfim que se relacione com o chaver e que possa ser de interesse

da Hanhagá Artzit.

decidiu a Hanhagá =  יוe reconcenadiando sua alid:
motivos seguintes:
a situação interna instavel do 32 garin, a fraqueza do 4º garin e à
situação particular dos snifim que não permitiam a saida de chaverim para
hachshará.
Tal resolução foi levada pela Hanhagá à uma assefá do kibutz,
trar o

4) Situação do kibutz:

1º grupo de aliá do 32 garin,

deverá decidir-se em caracter final, em uma assefé que reconcentraos chaverim do 3% garin no kibutzo

Sem mais por ora, e aguardando notícias do chaver, queira aceitar

nosso chalutziano

Alei V'aghshem

Paul Singer
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