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Hanagá Artzit;
BRASIL +
(c/c para Mordechai Chaitohik)

Prezadoschaverim 4

fueremosy atravez da presente, tratar com os céhaverim. dos seguintes assuntos 4

NUNHO — Recebeu já a aprovação finsl-da assef& olalit do meshek; y a proposta de sua
saida para trabalhar na "Machl aket Hachinuch" da Hinagá Elioná +. Assim sendo, o
q o. iniciarí o seu trabalho imediatamente +

TOSEF Ke= P.Eo — Faz já muito temo não temos recebido noticias dele. Pediriamos 208
ehaverim nos escreverem informando do que 81e est& fazendo, suas intensões e planos de
115 .

JAIME ROSENFELD — Como já é do conhecimento dos chaverim o Jaime abandonou .o garim em
Ramat Tochanen, sob a alusão de não se adaptar a” vida de kibutz e querer experimentar
viver na cidade + Trata -se, como 08 chavérim o sabem muito bem, de um jovem um pouco
excessivamente leviano e aventure' ro, com poucuíssima formação de movimentos

Infelizmente tode a sua decisão ele a tomou sozinho e em: secreto y tomando nos conheci-
mento do fato, apos tudo já estar praticamente encerrado. Então 816 avison o garin y ac
mesmo tempo que recebemos tarta de vocés nos alertando a respeito « De formas que nada
mais havia a fazer de util, )

-

ו

Mesmo asgim, tentamose Convidamo-lo para o meshek pars longas palestras, e inclusive
Ê em atenção à sua grande familia ( a cual, de passagem, opor-se toda êla, sem excessão,
a com o maior vigor, ao abandono do dde estávamos prontos a combinar com 8le um
1 | de 6 a 12 meses de experiência em Bror Chail. Infelizmente Ble Já tinha assus

mido compromissos foras e mesmo que quisesse48 era muito tarde para voltar atraz «

Quando lhe dissemos que soubéramos ¿ue a familia estava envimdozlhe passagem de volta,

êle cntegoricamente afirmou que estava resolvido a tentar não abandonar o país. Isto 8;
ir tentar construir a sua vida na cidade, mas em Israel. Naturalmente nós naosemos fia-
dores de sua sineeridades.

JATME RUTA KATZ O caso nos deizou muito aborrecides. Os chaverim que ós conheceram

dizem

que

nãoé

uma desgraga Bles nño terem vindoy mas o qa náo $ conoebivel 8 a atiz
tude delos. Alias, não comprendemos como o movimento lhes permitiu voltar & hachshará,
Pedimos cue nos escrevam qual 8 o atual "status" deles, De nossa parte faremos o que
vocês pedirams

Sem mai 8y aceitem as nossa saudações chalutzimas é

ALEI VE*HAGSHEM

No») pla)
Nuchem Ho Fasga

merak8s da Vaadat Hatnua” 


