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Vaadat Hat
Erez- BaniSEN
Israel 6 3

Chavexim lekarim,halem_=

2 Foi com inúmeras satisfagiesMcebomos a notícia da ferna=

ção de uma vaadát hatnug conjunta entre nosses dois meshakime|

A netfícia fei levado ao movimento e todos estao esperango-

ses de umP$Bncatenamente para o futuro entre e mevimonto,Bror Chail e Eres

tão necessírios jara atingirmos as metas ejadas.

9 Estamos enviando anexo a ata da reunido da hanhagéá artzit

era realizada,e através dela os chaverimp rão secientificar de nossas

atividades e planificações até a III Veidá ¿Ebo?

Entre os pontosdescrit atajdueremes salientar al=

guns mais ligados a nossa: lag 0 / 4

1,12 e al amos em censideraças e 4 da Vaadat hatnuá

ne sentido de emprendermos esforçospara o sin sair antes de abril, en-

tretante não nos fo tras chegar8 uma data anterior desta, peis a alió

deste 1º grupe será de marco in em emoe precisamos aprovei-

tar educativamente e poli ¡A ( ,

Em infci ofaremos stituição final deste garin,

assim como dete E ; detalhes na preparaga 0

desta alió, passa, 0 € estaríamos nesta eportuni-

dade de saber quis / / / em relação a esta aliá, assi

como planos em relaçãt qua e todos os passes que

provívelmente se dará en /

Foi levante oblemptica meshek alif, e

ax de de uma certa sistematiza-
de pelo garinHaverão inú-

nao : em relação de meshek aliá, mas

faremos todos os esforço Ira | cada um leve minimalmente e meshe

estabelicide(enviaremes. & 1 | exigido).
midad fetivização de uma messibá em

Erez preparado pelo neste kibutz.0s maiores detalhes serão

combinados posteriormente. 21 m tambén aprevaran a posição de que todo

e chaver em aliá deverá sab imalmente o elef milim alef, senão está sugoi=

te a uam postergar a data a144.0 nível de ivrát dos chaverim é relativamen=

te bom e êsto estudo foi sificade pelas grandes necessidades que existirá

Será intensificado tambén a preraração des chaverim em relação

a vida social,ecenômica e política de Israel e de kibutz para uma melhor com-

prenssão kms por rte des chaverim ao chegarem em Israel.O respensável de un

concentração de'6 dias que se realizará em liza Marge será o sheliach substitu

de chaver Moscas
Gostaríamos de saber pre quais são as medidas dos que

coende se alojaráo as chaverim em z) para se peder iniciar a feitura dos

m ises
as

2.Shlichim:= Inoficialmente suubemos que o chaver Efrati d

ãoni--- : EE sc
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