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78808%. Hatnuá
Erez-= Eror1
Chaverim Shalomt=
:

Por meio desta queremos tocar em diversos pontos comunst-

1leGarin(1º Grupo da Chativá do Sfparin)-. Até agora núda recebemos de Om

ficial ou maiores detelhos sôbre a chegada dos chaverim e os primeiros

tempos no país. Podiríamos aos chaverim um relatório completo, assim

como influirem para que diretamente o garin escreva para o movimento
brasileiro, o que passado 52 dias da alió e até agora não recebemos. abad
lutamente nada.
,
9048 a correspondência direta ao garin semitrá em cópia pars a

Vaedat Haimuás

Pedimos aos chaverim se incubirem do uma questão rolacionado com
o garin ora chegado, que infelizmente não nos 6 possfvel.d o seguintes

Toão o chaver em aliá pela Sochnut precisa entregar ao Misrad A1i% uma

"Hitoháivut", isto 8, um compromissoTeconhecimento que recebeu a passagem

à Israel por intormôdio da Sochnut é que um dia , devolver£,Esta "hitohai=
vut” é obrigatória a todos os chaverim om zliá e reconhecemos nela uma mos
dida justa é certasPor questoes de desleixo de Última hora não foi possivo

a: "Hiterhaivut" de todos, sendo qua o Sr.+Abraam lashuv, Menael Misrad'Aliá
permitiu que enviassem de Salvador, entretanto até agora nada chegous

Talvez tenha se extraviado Bate "compromisso" ou eutá a caminho,

em todo o casos; para facilitar pedirínmos aos ctaverim providenciarem q par

redeiro dos mesnosePara controle, são as seguintos "Hitehavuiot" a sérenm

assinadassRaquel FishmanyMaurício Bogushvald,Janete Cruenvala,Joni Yurguol
Beruardo Kucinski,Clara Krasnoryllilton Lando, Eva Miller,Cecília Struk q

Max Sidzamer.

,

E

Esperamos informações brevess

2 sShliohims-Rarabina- Introduziu=ss bem dentro do trabalho, podendo nesta
curto tempo de estadia do Brasil entrar na rdalidade do movimentos
Efrati- Estamos o aguardando para o dia 24 de julho em Santos, O chaver

sorá introduzido de imediato na hachsharã. Segundo resolução da reunião és

hanhagé artzit ora reglizade, haverá um chaver de hachshará responsévol
em ensinar-lhe português nara assim melhor poder se introduzir dentro dos

problemas da hachsharã, Estamos o aguardando ansiosamente»

Como já deve ser do conhacimento dos chaverim, os sh$ichim
dori e Ora terminarão seu período de shlichut em fins de julho.Cenfoxme
constatamos numa reunião entro todos os shlichim e Shuster e Brujis o na
recente reunião de hanhagã artait é necessário a nazquirut 01, 1t providén

ar dois shlichim substitutos, elementos êstes que nos fazemm muita faltas

Pedimos a Vaadá Hatnuá providenciar esta questão fundamental para nês junte
a Mazquirut Olamito
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 חיוDesde o primeiro nimero nada recobemos: a respeitos,
assim como de uma publisação do movimento à Erez e Bror Chaile 26dimos orientações sôbre Bastos assuntos».

da Alia
de

Bror Chail

Ri,

Hanocar» Acusamos recebimento de uma orientagóa por parte

ssbre as idades: é coisas gerais a êsio respoito-Temos

alçumas possibilidades e o chaver Jaime deficar-se-É no ₪68 0660
únicamente a esta tarefaAZim de podermos planificar mais exatamente
datas, o tôdas as questões relativas a aliat hanoar em Bror Chail, pes
âimos aos chaverim orientações: sôbre todos êstes problemas.
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Junto a este seguo a ata da reunião de hanhagá artzit recentemente re”
2
:
:
alizadas
Seguirá um protocolo dos debates deste reunião especialmente a Vaadat
Hatnuá afim de fáderem melhor se interarem da situaçao do movimentos
Sem majsy despedimo=nos com 0 nosso chalutzimao
Alei V'Ecagshem 4
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