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Caros chevertms

Às vésperas des importantes reuniões que voces realizarão no fim do
mês de novembro, queremos trazer-lhos algumas considerações, perte delas reofirmações,
parte dolas coisas novas que vão surgindo cou o decorror dos acontecimentos.

- Chalutziuti Erez — segundo soubemos, a carta que voces mandarem já
chegou e eles nos pedirem um encontro, a ser realizado em Bror Chail na próxima sema-
nas 08 resultados lhes escreveremoss

En resumo para a tnvá brasileira, ₪ sequência das coisas
O: a seguinte, com as pequenas nuances que poderão aparecer:

O 1º garin composto de cerca de 30 chaverim que se conse
tituem mm garin sólido e cristalizado devem fazer aldá em meados de abril. À sua che»
gada, os chaverim se dirigem diretamente à Erez, onde permanecerão por alguns dias até

¡rem pare um periodo de 6-9 meses de meshek vetik a ser detorminado pelo Hanhagá Elio
o garin, com quasco tode m certeza nio fará Nuchal, À menos que mudem as disposi.

ções existentes en Eretz á este respeito, o que não é provavel, O 2º garin,
carta que recebenos do Magro de 16/9/58, viré cm princípios de 1960, mas obrigatórias
mente deverá ser nos 2 primeiros meses 10 ano porque elém de todas as outres desvan
tagens, um grande atraso desse grupo influirá decisivamente no 1% grupo que já estará
em Erez e que estárá já se entrosendo no novo moshek é deverá sentir 0 grupo seguinte
já chegando à Evetu, É fundamental esto pontos

Fica dito que o grupo que constitui a chativá Erez me
compõe, hoje, de cerca de 50 chaverin 6 que se realiza o trabalho de emplicação deste

PO
e Não há ávido nenhuwe que de Bror Chail satrá toda a aju»

da necesséria ao garin, na forma que se combinar e que se fizer nec os

Na última rounião de Voadat Hatnuá deliberemos organizar ueסיו

ma comissão composta dos chaverim Sasen, Div א" ya.Bariach, Chaitehik e Cheinfela
que deverá num prazo curto de tempo organizar uma lista de candádatos afin úe trazor
aprovação de Vandat Hatnuá e Vaadat Minuim, Todos os nossos esforços serão concentrados
pare que o sheliach esteja af afó marco, e tempo de passar uns dois meses com o Moscas
Dado o curto espaço de tempo e todos os preparativos que terão de ser feitos Para a sale
da do sheliach É praticamente impossivel que ele esteja cá para ae nachanot.

Quanto ao chaver de Erez, deverá viajar em janeiro pera o
1.

ו Recebemos o orçamento que voces enviaram 6 entramos em constacto com a * A atuais dificuldades financeiras da Sochmut nio deixam
rever nenhuma chance de se conseguir agora um teksiv especinl, mas existem sigumas pos

Pihilidades que no mês de dezembro ge possa conseguir algos 
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4 Jetmná: tem havido muitas dificuldades com esse Dapim, quere» -
mos crer, porem, que dentro de uma semana lhes enviaremos.

Livro Ben Guriont gostaríamos muito de saber em que pé está a Edito
ra e a venda do livros Queremos pedir=ihes que tratem de nos enciar alguas exem-
Lotado livro, porque aquí em Bror-Chail e cremos que em geral em Eretz, não há

% him do Mechon: encontram-se entre nós, em Bror Chail, toúa a
tvutzéá do le da rice do Sul. Estão aqui para trobâlhar e recoberão um dis
e meio de lom Iun, Estão muito setisfeitos com os resultados da hachshará de Dos
vrats Os madrichim brasileiros, daquí irão para Erez, onde figarão também uma se
mana, sendo que a hachshará em neshelk 50012 6026 ₪ 0218202, Em dezenhro, rece
bexio 3 semanas de seminário da Hanhegó Elionãe

n en Gueva: temos notícias muito boas do garin que se encontra
ES em Gueva. 0 ST mekasher é o Henrique Yampoleky, devendo os chaverim em novem-

bro sairem para o curso de ivrite

São estes 08 sssuntos cue cueríemos lovar ao vosso conhecimentos Es-
ee que nos escrevam logos Sem mais, aceitem nosso chalutsiano

Alei vÃghshem

  


