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Erez- Bror Chail
ISRAEL  Chaverim Icharim, Shalom!

Queremos por intermédio desta tratar de assuntos goraig.
1Substituição us Foi com sgtisfeção que recebemes e cemmicado eficislà

pulcino

Eliot

do

chaver Shmuel Karatichovski e Gália,
Aposar de náo o *conhecermof suficientemente, cremes que Slspoderá preencher os requisitos necessíriog hara un sheliach central para-emovimento brasileiro.
É pensanento nosso que o Lhavo Kardfine se concentre na siadade de SePaulo, trabalhando conjuntamente da hanhagé q com pureticipagão direta no snif de )
Acha 60 o chaver Karabiua 9família estejem no da em/na nessa III Voidá artsity

f izo e que sem divida das atividades 8
₪ Últimos anos-pélo q; pue encerra nelasista»

sta brasil data acima mencismada,: 820% 000 6 trâmitos com a Sechmt,mas pela importên 1 es a esta Vandá expronoder todes os esfo: e > 0 am antes a vinda do chaverRarabina e famílias ||
2Substituição Watts É demenstranos nossas satisfações

é ae ga de um sheliach do kitutz3 : ccenfirmação exata da data de suavinda rara pedermos ani artdgipação nas atividades contrais.3.+Foi com surpresa q : pr : receber a notícia da voltaAN 2 0 08 %02-208 00100808 0
¡9991 que já surziram.
frximos días o 1% dapin א2|08188

ibuirenos pele movimento de melhezגconjunto de nossos dois mpsba aa
forme que pudermos assim que pe 6 e dapin.
5eInformativo do movimentos qomós pe breve um noticifio de movimento pasra sor divulgado gm 2 6 9 ailConsideramos esta iniciativa de reelsvan=to valor, "
6.413 chaverú Paulina- De forms oficial queremos cemmicar a ali£ de chevor£Paulána Stutman para o dia àº janeiro cem o navio Ane C.Como 8 do cenhecirnen-=to dos claverim, a chaverá Paríline portonce as Kibuts Brer Chail ¿sendo que nãoincerpurou=ss ao grupo de eutubre-novenhro por trabalhos do movimento em sklichutem SePaudo e particização da mezquirut Peilá.Achames que ela deverá se incorporaquanto santos 89 grupo que era inicia hachshará om Quevas
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T. III Veidá Artait= Querfamos que a Vaadat Hatnuá participasse indirotamento
ne rea o máxima cer os seguintos teficidim:

deו um relatório completo des deis meshakimo
b)Parecer sôbre o movimento brasileiro o sus dinâmica para ser lovantado

na Voidá om forma de discussão,
c)Propostas de medificação no takanen de meshek tnuati ,
d)Propostas de modificação no tekanen de hachshará em080

Estas são es pontos que podimos para nos enviarem quanto antes para sua dávul-

gagao antecipada nomovimentoOutrossim, pedimos nes chaverim escreverem8

mais diversas opiniões a respeito de experiências e pensamentos em relação ₪ &

êste importante cengresse que ronlizaremes
ה De fate temos faltado neste sentido, primcipalmente

rolas difi 8 que oncensramos em esgrever cartas: om 4vritTé rospensable

lizames um chaver do próximo garin ali

A

us centato o já está em
preparagás una caria campleta. 7

Tomos recebido o matoriãã envi r “rez | 8 temos divulgado xa Las

29n a pará de chalutziut.De nossa

parte, cnviames à So
ma9JHeshek pit Pela0 às ra pol is complota, tivenos

necess e fazer má 5608 : «Gostaríamos de saber

ovinitos des chaveri ist ל 1 ₪ 810008005 808 5
rim pare a feitura

e

ARHACHALUTZ 2 



JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולחהרעונהדוחיא

HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהגהנה

CAIXA POSTAL, 160! - SÃO PAULO - BRASIL

S.Paule, 11 de dezembro de 1958

Vaadat Hatnuá
Erez- Brer Chail
ISRAEL

Chaverim Iekarim, Shalem]

«ueremos per intermédio desta tratar de assuntos gerais-
a

+ão Mesca- Fei cem satisfação que recebemes 8 00801080661
da próxima shlichut de chaverEE Karabichevski e Gália.

0Apesar de não enhecermo
poderá preencher es requisites necessário
mevimente brasileiro.

suficientemente, cremes que êle

Ta um sheliach central para-o

É pensamente nesso que e chaver Kardyine se cencentre na ci=
dade de S.Paule, trabalhando cenjuntamente c
ticipagão direta no snif ule.

Achamés d damental

família estejem ne Er da
a realizar-se em 27 fevereiro e que sem
importantes de mevimente fios últimes an
mes ae par das dificuld para êle estar
tante per miem probl
mas pela impertánciz =
der tedes es esforça 8 a
Karabina e família. |
2 Substituição Naftali-
em pedermes centar 58

ez, nesse 2º mifal
vinda para pedermos

3. Foi com surpresa q
do chaver Vainer e bach

par de caso, para e -

4 .Dapin Latnuá- Estamos
cenfunte de nesses dois mesb

ferma que pudermes assim que!
5. Informativo do mevimente-
ra ser divulgado em 2262 e Br

te valor.
6.A1iá chaverá Paulina- De f

hail. en

eda hanhagá | com par=-

e chaver Karabina e

das atividades mais
que encerra nelasEsta-

o à data acima mencionada,
eme em trâmites com a Sechnut,
dimes a esta Vaadá empren-
antes a vinda de chaver

emenstrames nessas satisfações
&/pregença de um sheliach de kibutz

enfirmação exata da data de sua
ação nas atividades centrais.
huv recebeu a netícia da velia
ite bem em ter-nos colocado ao

$ que já surgiram.

pe breve um noticifió de movimento pa-
sideramos esta iniciativa de reelevan-

 
Paulúna Stutman para o dia 25 de janeire com o navio Ane 0.0086 é de cenhecimen-
to des chaverim, a chaverá Paúlina pertence ae Kibutz Brer Chail ,sende que não
incerpereu-se ae grupo de eutubre-nevembre per trabalhos de mevimente em shlichu:

em SePaudo e participação da mazquirut Peilá.Achames que ela deverá se incerpera
quanto antes so grupo que era inicia hachshará em Quevas 
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7. III Veidá Artzit- Queríamos que a Vaadat Hatnuá participasse indiretamente

nesta realizaçao máxima cem es seguintes tafkidim:
ade um relatório completo des deis meshakim.
+tjParecer sôbre e movimento brasileiro e sua dinâmica para ser levantado

na Veidá em forma de discussão,
c)Prepestas de medificação ne takanen de meshek tnuati
d)Prepestas de medificação no takanen de hachshará em meshek vatilco

Estes sac es pentes que pedimos para nes enviarem quante antes para sua dúvul-

«2330 antecipada no mevimente.Outressim, pedimes aes chaverim escreveren as

mais diversas epinides a respeite de experiéncias e pensamentes em relação a $
êste impertante cengresso que realizareme, -
8.Contato direto cem Erez-De fato temes faltado neste sentide, principalmente
pelas dificuldades que encentrames em escrever cartascem ivrit.Já respensabi-

lizames um chaver de préxime garin alif ter éste contate 6 já está em
preparação uma carta cempleta. / E

Temos recebido o materiãã envis “rez 6 ¿o temes divulgado na ha-
chshrá é para o movimente il ne ¡de chalutziut.De nossa
parte, enviames jernal Dfex e algumas עטיי
9.Meshek aliê- Pela800apa reposta mais cempleta, tivemos
necessidade de fazer nossa Enviamosanexe emplar.Gostaríames de saber
opiniões dos chave insistimos ne envie ime! s dimensões dos cheda-

rim para a feitura desímóveis. DNA /
Sem mai pedime-nes com A

 


