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Hanagã Artzit
S. Paulo

Chaverim iekarims:

Atendendo 3 um pedido antigo da Hanagá, segue abaixo a

lista dos chaverim que, por motivos de licença ou abandôno, não se en-
contram atualmentem entre nôs( desde 28 /4 PET)

Abandonos:

Eliahu Berger - Abandonou o meshek por motivos pessoais.

Miriam "eissfuss - Mitztarefet de S. Paulo, encontre-se em Chanita, casa=

com um chaver do meshelk.

Aron e Rosa Yandlit —- Abandonafam, por inadaptacáo, tentaram ainda se es-

tabelecer em Bretz, mas terminaram por regress>r ao Brasil.

Zeev e Ellen Kazats ci - Abandon=ram por motivos pessoai es.estate e : Abandon: : ptarão mútua entre” Bntre

לרב

êles e o meshek,
Henrique Lam - Abandonou o garin quando « chshará em Gueva. Encontra-so atualmente na tzaví.A

AO1% se encontras

לוב

Salomao e Irma Waissman — Abandonaram por motivos pessoais.Ezequiel Horowitz Regressou ao Brasil, onde j£ se encontrava sua espõsa
que foi para tratamento de 2a

0 aú e e após largos meses de separação cuando

jã ficou definitivamente claro que o retôrno da Noemia seria a muito lon=

go prazo 9 Vezequiel viu-se obrio o a portir. A chevrê com artilhou de

sua situação pesroal, derpedindo-se dôle carinhosamente na asseifá el:
3 7

reve retórno.

Licenças:
A In& a y ce Sam 3 é A ה 2."ndré e Ana - Receberam licenca do eshek para vi jar ao Brasi

307160 a doenc do pai do Andrê. Os chaverim ultrapassaram o verfodo
9

licença concedido ja situação deverá ser esclarecida nr mentos.

u lêcençapara visitar o pai er: lenteוהדתסמ(מוס, enfermo.

Pedir e obtiveram licença do meshek por problemas pessoais os
e Benjamim Juvens

chaverim

chaverim Ziche Chaitchik, após
mêses no país, sn findel Shraiber (licença de viagem

דר Lt A 1 1 הדזורריב24=ו .ao Brasil) e um c de chav m da antiga chevrá esfocia
anteriormente abandonado o meshek.

shlichim em trabalho na tnuá, encontra-se tamm

MachlakXã Lechinuch pelo
David shelisch da

Mei Y'acshem

on 
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110.לטןולקשאלדגמ,1בגנענראד

uma norma” de roupas is r 1 t se possively

até a data da reuniao da Y emalme1 >verf ser 02-
conizada uma prospos ta

Passando para o ponto 3 da ordem do dia, os chaverim de Erez É

izeram uma longa exposição sôbre a situação atual do meshek, constatando

a imperiosa necessidade do garin chegar o mais cedo possivel. à carta que

receberam do movimento fixando como data de aliah meados de abril, cons-
jtuiu-se numa forte decepção para os chaverim. Os chaverim Cheinfeld,

Nunho e Amir concordaram com os chaverim de Frez mar ressaltaram a neces-
Al

onter a integridade educativa e organizacional do movimento 2-

fim de conseryá-lo capaz de formar continuamente garinei aliah.

Tnanimamente, foi aprovada a proposta de se dirigir, através

desta, de forma oficial, ao movimento, no sentido de que compreenda a a-
tual situsção de 7262 6 empregue tôods os esforços no sentido de anteci-

par a data de aliah do garin.

Foram feitas, »inda, considerações sobre a hachshará em meshek

vatik do garin, ficendo estabelecido que, para uma das próximas reuniões

será convocado um chaver da HFanagã Tionã afim de discutir o assunto.

Com isto a reunião foi encerrada, devendo a próxima reatizar-
+se em reze
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