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; Prezados Chaver im,

Queremos, nesta, trator de diversos assuntos:
2 1- ShlTchut Mosca e Shoshana - Os chaver fa ¡Só partirem dequi,nodia pelo naviaAlI&. Deverão chegar no Rio de Janelro em
Chegsrão, pois, para os atividades centrais: Reslizamos, 3s vésperas dapartida dos choverim um pequena encontro para o estabeleclnenta,' em |inhas gerais, do corater de sua shlichut e demasQuestões ligadas a ela. Ficou assentado é seguinte;= os chave -rim seguem como shlichim psra a nus, e sus atividade se dará -ao lodo da Hanagg Artzit, Como shlichim, adidos, ou qualquer outra posição formal que os cheverim resolvam. 0 snif em que oschaverim trabalharão será determinado por vocês em conjunto com“os mesmos, É de nossa opinião que a majoria do tempo de sua =shlichut os choverim deverão: trabálhsr nos snifim grendes do movimento (SãoPaula, Rio ou Porto Alegre). Ao máximo possível, oMosce e e Shoshona deverão trabalhar num mesmo snif. Está claro“que, em coso de necessidade, um dos chaverim roderd viajor pera
anti diferente, por pequeno espaço de tempos Para tafkidim Lone
os no tempo, é aconselhável mantê-los juntos: A Shoshana, of 1clalmente, é a acompanhante de g£hellach, Entretonto, o movimenofo deve aproveitar as sy as quelidades de trebelho; espectalmenFe com as shchavot jovéns.e médios e na trazer espirito israel?do movimento, e considerd-la shltchd. Estg claro que a sua milt

tência terá algumas limitações, que em todo o 08%0 ה80 cremos 2
que trarão: impedimentos melorés so seu trabalho.

2- Fomilia Kupershnlt — Vocês já devem ter recebido a corte de
mazkirut comunicando e aprovação de alié da Fomilia Kupershe

mite Estamos em contato com Eres .psra tratar dos condições de
absorção da mesma, e em breve vocês receberão notícios sôbre as
conclusões do entendimento entre nóss Queremos, mois uma6
soltar que estemos numa situação deveras dificil para absorçõãs
de novas familias adultas. Tanto no que se refere -ao problema 



  
demoradio, quantono depesada cerga econtmics “que
vamentegrandede petse osus manutençãorepresentam pareo meshek,
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edueo minero reloti=

Náo hé, en tódoemov]nento kibutzleno,outro meshek que, coma nos-
¿sa Idade, contecomum número +t80 grande de pals. Está cloro que ess

haremos. sempre dispostos a.receber, pols de chaverim de BrorChell,.
“ na intensidade méxims possível; de acôrdo com o nossa 48848866 ק08-
“ stbilidade de proporclonar=lhes os condições mínimas pora e sue ab=
sergio. Fordosdmente considerações de ordem tnustf que nos leveram=
8 oceltor e Femilio Kupershmit, pols queremos permitir o normel de -
» senvolvimento-do chaver Henrique na tnué e possibiliter as mesmo se
guir às caminhosdo movimento juntemente com a sua chevré, Oueremos-

_¿,sómente que os cheverim tomem emconta o dito acima ce evitem, a todo
“ocusto, noves situecdes como a presentes

Jo Gortn =O gerin em Gueva estérecebendo $tima hachsharg, segundos
“opinido geral, Findos os doismtses da Mira como mekasheret, se —

- gótu pêra substitui-la o Benjamim Buchbinder. Temos enviado cheverim
pôrs desenvolver artzao+ pará o garin. Este teva sua primelra pegui=
shá com o mesbek; da qual lhes enviaremos resumo do relatório e dos
conclusdes. - E ו

4Madrichim - O grupo de madrichim, epós um perfodo de mês e meto =
“de hachsherd em |]8+ , encontra-se -em Nir Am em hechshard por um

Igual perfodo detempos Finda esta, o que se dará dentro de alguns +»
días, os choverim receberão dez dias de chofesh, sendo que pretendam

passar alguns dios em Eres, Pretendemos, na mesmoEpoca reslizar  -
me? Jum. (dois ou três dias) com eles aqui em Bror Chail. Após o. —
» chofesh, terá início o seminário Em Tel/Avive Nossoligação com Eles

 

folha no inicio, tende a se normalizar,

5- Daplm Letnuá - Ficemos satisfeitos com a Jltimá carto vossa, comu
nicondo a boa: recepção que teve Este número do Dapim. Estamos tro

tando dê elaboração do próximos Esperamos que, dentro dos próximos =
dois mêses, poderdeêstor em vossas mãos « Esperamos, têmbém, que cor
rijem os falhos de impressão que, neste número, aporecems E

6> Correpondiencia = A. gorrespôndência, por parte de vocês, não tem
dido as.mais sotisfatórias: Esperamos tempo enorme até recebermos

de vocês alguma palavra, e háuma série enorme de-ossuntos sem res »
postas Propomos-lhes rever a pasta de correpondência e fazer um le =.
vontamento dos questões por nós levantadas, sem resposte do parte de
vocês. ;

Sem meis por ors, despedêmo-nos cordialmente com o nosso =
chalutziano :
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