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Chaverim iekarim, shalom rav 1ch

Anexo a esta envio meu sheilon, preenchido e assinado,de candidato a chaver hachshará. . .
Numa primeira discussao, no ano passado, meu nome, Jáhavia sido aprovado “para ingresso no 68 garine Nesta nova dáscus-sao, novamente será proposto, e é meu pensamento que seja aprovado,sendo que também penso, no caso que a comissao concordar, ingressarem hachshará imediatamente acabar minha shlichut aqui no Recife.
Desejo ingressar em6º garin, porque quero ir a BrorChail, segundo toda aorientaçao do movimento neste sentido e por-que toda minha evolução dentro do movimento me leva a istogsa dispo-sicao de entrada em hachahará, de acordo com as necessidades do movi-mento.

Era para“”entrar em kibutz em inícios do ano, mas o tra-balho no snif PeAlegre e após esta shlichut aqui, nao tornou possi-vel minha entrada neste ano. Creio, que, com a visao e longa alcan -ce gue trabalhará a comiscao de chalutziut, estas irregularidadesserao previstas e resolvidas. E como orientaçao a esta 00018980 pmmponho-me a priori em Xwxxw de acordo com suas resolucoes sobre da-tas para mihhaentrada, propondo ainda a data acima,”ÉS não tenhoa visao de todos os problemas e necessidades do movimento, advertim_do porém, que, pessoalmente, gostaria de entrar em hachshará em mar-ços sem no entando saber justificar, polés 6seria sem bases,
Gostaria de levantar aqui, também, uma opiniao muitopessoal, uma vez, que, como os chaverim mesmo escreveram, nao possuochevrá aqui, e que todo meu contato e inclusive estas resoluçõesacima, foram tiradas a base de Correspondencia com meus chaverim.Refere-se ao desejo de que a entrada de chaverim com quem me desen-volvê e que תקפה trabalhei no movimento (Chico & Wajner). seja 4 4ou Junto ou próxima da_minha. Acho que as Justificativas são Óbvias.E! claro que se isto nao for possivel e com as Perspectivas da comis-sao de chalutzbut, isto nao ser conveniente, ou outras cousas quals -quer, es- nao dêscuto ném mantenho firme minha opinião. Mas gosta-ria, de, nesta carta, fazer os chaverim 89808002984.0 A Gostaria de saber, também, se no plenário de chalutziut(se discutirá א88%%8אה;קיסחה6הס 8Sheilonim, e datas de entradas”dos chaverim «e- o, se discutirá também assuntos ligados auma peguishá, Xfxgaims a( profissão, meshek, e outras Cousas) de ga-.ע1מ Se houver isto, gostaria que fosse consultado, caso meu Shei-lon seja aprovado para março (como é o meu dase jo).
Outro assunto que queria ver com os chaverim é que osexames médicos aqui saem uma fortuna. Talvez arranje alguns gratissendo que tenho que esperar um pouco até falar com os médicos, NESsei como, por ex., fazer o exame Psiquiatrico, já que o médico naoé judeu e ném sabe o que é um kibutz. Minha proposta 8 a seguinte:סוג 08 chaverim mandam o dinheito para os exames (meus orçamentos nãoconstam estes gastos),ou se espera para fazer em S.Paulo, ondeinclusive, os exames nao teriam um valor só formal, como teriam osfeitos aqui, poliso médico se preocuparia em dar 8 atestado e eu ir  



e

passear. Os chaverim por favor resolvam e Y comuniquem. .Os chaverim
suponho percebem. Se um médico aqui, tiver que me dar um atestado,

ele olha para mim, para o dinheiro que lhe pagarei, e me dará p

atestado, revestindo o mesmo de um carater formalista, que nao é

intençao dos mesmos.

A Mando a carta com bastante antecedência, para que se 8

eraverim quizerem mais alguma cousa mandem perguntar a tempo. Os
telegramas para mim, devem ser enviados para a casa--que resido ;

Rua do Principe, 308,

Sem mais, envio úm jocoso e chalutziano

Alei v'Hagshem
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