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Shlichim de Bror= Chal! DD Bror-Chail, 15 de outubro de ,1954
Vehud Hanoar Hachalutzí pla ,

RE Prezados chaverin:

Para regularizção final da correspondência, queremos tratar de alguns assuntos diversos a que

vocês pediram esclarecimento:

1) Shlichut-Enviamosos informes necessários na ata da ultima reunião da Vaadat Hatnuãs Quando

esta carta chegar vocês jã deverão estar informados»

2) Notificamos a lista das cartas recebldas últinanentes ViHa=71, 73, 76, 78( 0 nº Velo74 não
consta do arquivo ) » CI 70-71-73-75-83-86. Além disso, já tomos em nosso poder as resoluções do Kl-
Mus, à vanguarda juvenil nº 2-3, programas definitivos, Não recebemos Lamadrich e modelo novo do shellon

3(6 Rosita- Jã se encontram em Ramat lochanan, já tendo o chaver Isaac Iniciado o trabalho
no anaf escolhido + Falcha , j

4) Não sabemos ao certo a que "desagradaveis boatos * vocês se referem, Se for no referente ao
abandenede chaverim temos a Informa-los da atitude de Toblas s Torezita RubinsteinsEstamos preparando
º protocolo da reunião que tivemos na Vaadat Hatnuá con o chaver e bachurã e vocês poderão ter Idéia
elara do assunto quando o' receberen, Pôr ora, podemos adintar, e Ísso não será surpreza para os cha-
verim que o conhecem, de que Tobias não veio para Eretz com uma crença firme no caminho que estava
seguindo s de que aquí consequentemente nao se lançou de mansira Integral à vida Kibétziana, Isso teve
omo efeito a sua posiçao sempre lateral e afastada da atividade e da chayrã. Essa isolamento voluntario

não poderia levá-lo a uma ligação mals sólida com o Kibutz e nen ajudá=lo a vencer as crises naturais
do olé chadabh, Odesfecho se deu agora com o seu pedido de desligamento de Bror Chail e a volta ao
Brasil. Como argumentação aprsentou uma série de motivações incoerentes, que tiveram resposta à altura
ra reunião da Vaadã, O motivo central ficou clero foi a sua aspiração Íntima a uma vida pequeno bur=
guesa, familiar e independente , contradição extrema a todo o caminho do movimento, Ê

Dada a existêngia de pretocolo, cremos desnecessário nos extendermos na exposiçao do assuntos
Querenos apenas Inforna-los que o acontecimento quase não teve repercussão no neshek a entre os chaves
rim do 4º garin dada a posição de afastamento mantida pelo Tobias durante toda sua estadia em Eretz,

5) Nena -Náo podemos enviar=Ihes neste momento resposta a questão dado que os chaverim an condições
de respondesla se encontram ausentes participando da Mgatzã do lehud Hakwutzot va Hakibutzin em Ohalo,
Dentro de dois dias lhes esereversmos a respeito, Também aproveltarenos para informá=los sobre essa

e

.

Moatza,

Por ora ו com

Alé Veagshen 


