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escrovo-lhe para lhe pedir que soja definitivamente esclarecida

a,situação do menino Moishe (nño sei até hojo seu nome completo) de que

ha meses vem so falando como candidato (% Hanonro,

Segundo a Peulina ele Já fer todos os exames medicos, a não ser

e testo de psiquiátra para o quel parece havor dificuldades em
Perto Alogre, e parece ser um elemento que vale a pena levar. Ainda na
epoca

do kinus parecia de que ele quisesse embarcar imediatamente, mas agora

parece que há um. certa oposição por parto do pai.

Pego-lhe voríficar o caso e me mondar inmediatamente a resposta
e todos os dados referentes ao mentno e os resultados dos exames
di008. Si elo realmente estiver de acordo pare se integrar na nova 00
vrat noar de Bror Chail 6 preciso que esteja em condições de viajar
com o gerin que embarca a 6/10 Pef. pois marcamos esta deta como
limite para alió de nearim para esse grupo que mais tarde sera completado
com elementos olim je existentes no país.

Fego-lhe além do mais que vocé love ao conhecimento da markirut esta resolução e que vocês façem um novo esforço ná procura de
candidatos ainda durante este mês. Devido a todos os trâmitos formais

exigidos pela Sochnut pare. aprovação dos candidatos, pego que possa ter

uma resposta clara da situação no maximo até 1º de Setembro, afim do
que haja

tempo de receber a aprovação de Jerusalém de modo
que os nea”

rim possam embarcar com a turma de 6 de Outubro.
Para serem acoitos no grupo de Bror Chail, os nearim deverão
ter 13, 14 anos e nivel de ostudos mais ou menos de terceiro
ano gina”

sial; o naturalmento serem sadios do corpo o espíribo.

Na espera do sua breve comunicação, receba o meu
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