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Inícialmente peço-lhes desculpas por estar escrevendo em português; acontece que

estou escrevendo em casa e nio tenho aquí máquina de escrever em âvrit, € minha
caligrafia não $ das melhores.... , :

Conforme tinhamos combinado em janeiro último em Israel, até fim de março lhes

escreveria afim de decidirmos e que seria com a continuação de minha shlichute

após pesar bem todos os aspectos da questão, nós queremos voltar realmente na

data certa, ou seja, fins de julho - ânicãos de agosto de 1970. Pelo contrato

que tenho com a Sochnut, eu já pesso terminar no dia 11 de julho de 1970, Sob o

ponto de vista pessoal, famílias, crianças, etce esta data é muito boa pois as

crianças terminam aqui um semestre escolar e chegariam em tempo de iniciar o no

ano escolar em Israel (inclusive a pequena), come o vantagem do verão, CtCecos

Por outro lado, tudo o que nés conversamos no Kibutz sebre meu futuro trabalho -

Deco, Moatzé, etco - creio que será bem mais válido quando eu estiver no meshek,

eu seja, quanto mais cedo eu veltar, mais cedo comegared o novo trabalho. Tudo

&ts isto naturalmente partindo do ponto de vista que as prepostas sobre as quais

falamos continuam de pé e valendo,

Resumindo, peço-lhes que decidam imediatamente quem de Bror Chail será o meu

substituto, afim de que o mesmo chegue aqui até fins de junho - inícios de julho

porque será necessário cerca de um mês para passagem de trabalhos Espere que

veces não achem o meu pedido um exagero por tudo isto já foi bastante ventilado

quando aí estive em janeiro. Se e candidato for o Cheinfeld, pego-lhes que junto

com ele levem em conta nosso desejo de chegar em Israel na data acima mencionadas

B Relembrando ainda esse assunto da minha substituição, no case do meshek resolver

que não poderá dispensar ninguém para mp trocar, creio que esta notícia deverá

ser comunicada imedistamente para a Sochnut, que deverá então providenciar um

substituto dentro deste periodo. e

Enfim, seja como for, a nossa decásão foi mesmo de voltarmos no fim do periodo

do meu contrato cem a Sochnut, ou seja, julho de 1970, e pego que vocês cuidem

às nossa substituição assim que receberem esta carta, que é oficial para o meshek.

Naturalmente que resta considerar como a Sochnut interpretará isso tudo. Aprovei-

tando a carta de cortesia do Azle para o Wolhberg ou para o Uzi Narkiss, no qual

29 afirmava que pm uma prorrogação por mais 6 meses seria objeto de não discussão

por parte do meshek, a Socanut não perdeu tempo e já aprovou aa Vaadat Shlichut

(com todos os carimbos e oficializações) que meu contrato fica prerrogado por mais

meio ano, ou seja até fins de fevereiro de 1971, Creise que não compete a mim

demover esse assunto mas sim ao kibutz, assim que resolver que meu substituto che-

gará em meados de julho ou se não for assim, que precisam de mim aí no meshek por

essa data, Para a Sochnut eu aind não escrevi nada sobre tudo isso porque nós

queremos resolver primeiro entre nós. Nas é preciso não esquecer de que caso o

meshek não dê e substituton há que avisá-les em tempo util.

Antes é nós darmos resposta à Sochnut sebre se temos ou não machlif (ásso escrevo

para não dizermos e a Sochnut e depois querer voltar atrás) quero que voces sais

bem 6 levem em consideração de que mais um sheliach para Aliá para São Poulo ( o 
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Chaim Rimen, aquele kibutznik de Beit Hashitá) chegará aquí nas próximas semanas

bem como o tal de Metke Gelan, o katzin de Tzavá virá come sheliach central para

aTnuatAliáchegande aqui durante e veráo israelí, eu seja julhe-agoste 1970 e

o Uzi Narkis pederá decidir (ele cimpatiza muito cem o Motke) que neste case ele

será é meu substituto, A data calharia muito bem.

Se fer o Cheinfeld o meu substituto, peço que $le e vecós levem em conta es dife-

rentes problemas que nés temes aqui e que ele chegassem aqui em agosto, o mis

tardar. (0 Kibutz poderá libertá-le para e 2º "gemer" em julho su que ele o faça

aqui na Embaixada, come eu fiz, em data que pede ser marcada daqui mesmo). 2%ע8=

zar nossa volta per problemas de datas de exames de Cheinfelê, nos faria cair nus

ma série de outros problemas de erdem familiar e tecnica para os quais não teremos

solução antes da primavera de 1971 (março) e de nenhuma ferma nés queremos e»

aqui tante tempos Iste sem falar no problema do trabalhe que é o principal -

épeca "beerei" de aliá é dezembro-jancire-Tevereire e su não pederiam de nenhuma

forma abandonar e trabalho nesta épeca, Quer dizer, ou large em tempo (isto é -

agesto) ou apés as viagens de janeire-feverciros

Em matéria de trabalho de alié vai tude OK O número yae cada vez mejor, chegare-

mos este ano a 1.000 0118, Até fim de março já chegames a 350. Pretende aprovei-

tar os Últimos meses meus para eriar um "Brasilian Kibutz 268%" 6

difundir para melher e neme de Brer 00831 para atrair beas famílias acadêmicas,

estudantes etco Mas, por uma questão de perspectiva de trabalhe é contactos com es

candidates eu tenhe que saber até quando estarei aqui ne Brasile Tude isse junte

me Jeva a pedir que resolvem o mais rápido possivel este "parachá" e que me infer-

mem algo final eté » fim de més de abril.

Peço-lhes trazerem e conteudo desta carta ao conhecimento dos chaverim com es

quais também cenversei sebre este assunto, que forem 8 Ardo Kremer, Nachum e Chaim

Averbuche

Sem mais, termine aqui. Como hoje é demingo, nie pesso mandar recenhecer a firma.

Shalom. Escrevam logo com e que resolverem.
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