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São Paulo, 7 de Janeiro de 1967.

Maskirut do Kibutz Bror Chail
ISRA EE

Prezados Chaverim:

Estando de volta das machanot de tzofim,após um relativo sucesso com 3 150
tzofim, estou começando a reatar a correspondencia, pois deixei ela ym pouco de
lado, pois pensava que poderia fazer isto pessoalmente em Israel.

Como me desencontr-i com o Dov Tzamir, não pude transmitir pessoalmente vários
E) casos de aliá pendentes, mas creio que ele poderá dar um relato fiél das coisas

aqui no Brasil, e espero receber quqis foram as conclusões que os chaverim tomaram
após o seu relatório.

Casos de aliá:

Familia Sapojnic- anexo as fotos da familia bem como os detalhes, ecritos por eles
mesmos. Ambos são contadores e querem trabalhar em suas profissões, podendo ser

na fabrica. Ela foi convencida que no principio seria bom ela trabalhar em cima

no meshek, para assim, conhecer a chevrá e facilitar a adaptação da memina.

O Naftali Tzoran estúl com ela na mesma escola. Após várias conversas com eles,
me impressionei muito bem, e só tenho acogênselhar que o meshek aprove sua aliá.

Familia Klass: De a muito tempo escrevi a voces anexando fatogtafias e aconselhando
sua alió e absorção em B. Chail. A familia esta aguradando resposta do meshek, por
enquanto eles estao estudando ivrit.

Pai do Markin Tuder: esta aguardando resposta do meshek e da sochnut para fazer ₪05

Helio Cudeck- por falta de resposta do meshek, o rapza fez aliá, para algum Ulpans
Valcria apena entrar em contacto com ele, o que tudo indica ele viajou dia 29-12
pois é um bom rapas.

A liat Hanoar: Tenho dois casos: Uma moça d- 15 e seu irmão de 13. Os pais estão
dispostos a pagar os gastos de estudos no meshek . Gostaria de saber se estamos

interessados bem como quanto custa a manutençao, estudos para estes casos.

B- Há possibilidades de se conseguir jovens que vão para estudar no ambito de aliat

hanoar, por um ou dois anos, isto vem a ser jovens que torminam agora o ginásio e

querem estudar por um ou dois anos» _2pois deste periodo troricammnte devem voltar.
Gostaria de saber se os chaverim estao intcrressados לפמ 0080 40818 ₪8 8
em geral. Caso a resposta for positiva, gostaria de receber o coriculum de estudos
das Kitot, Chet, Tet e Iud.

Primeiros contactos sobre aliá:
Paulo Fridman- 32 anos, fexminoh o 4º ano de Ginásio, é balconista, solteiro
Sonia?egipcia, tem 25 anos, é disquitada tem um tinok, quer ir para B.Chail, por
un ano, pagando a pssagem, ela deixa o filho com a mãe em S.Paulo. Pretende ver se

pode se adaptar a vida de kibutz e depois levantar o assunto do tinoke

Rosa ? idade de 42 anos enfe ameira formada, viuva tem um fblho de 12 anos 
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Estes três casos , eu pensei que o Dov teria tempo pra bater um papo com eles.s

Gostaria que o meshek orienta-se nas possibilidades de absorçao e continuação de

meus cuidados ou eu passo para frente?:-/

Livro sobre B. Chail- gostaria de saber em que pé esta o livr o preparado pelo

consulddo, bem como gostaria de saber quais 388 88 possibilidades para podermos

vender no ishuv e em geral para a construção de uma séde em . Paulo.

Sem mais por hora e aguardando resposta imediata, desde já agradeço 9

Pebirkat chaverim
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