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Bru Chail, 12 de junho de 1553
À Hanhag4 Artzit
Prezados chaverim

Apesar de já lhes termos enviado, em nossa carta de 8, entre outrosassuntos a nossa opinião sobre Alia Hanoar, aquí lhes escrevemos de forma
especial e urgente sobre o mosmo Problema, pelo fato de nos terem vindo in-formações da máxima importancia,

O chaver José Etrog, ao tratar de assuntos referentes » Comשו₪021ט% pessoas da Sochnut, em conversa sobre problemas de aliat hanoar s ube8 de coisas que nos obrigam a pedir-lhes que susyendam imediatamente a aliéde crianças que vocês pretendem realizar com oprimeiro grupo do 40, garin,As informações da Sochnut são de que, sem autorização expressa e antecira=3 da da Sochnut em Jerusalem n8o pode ser efetuada nehhuma operação de aliathanoar, Se assim mesmo vier um grupo de crianças, a Sochnut não toma conhe-cimento de sua vinda, não assumindo respons: bilidade nenhuma com a sua manu=tencáo e encaminhamento pera mosdots
E No caso que vocês apresentam, as possibilidades de conseg. irmos algopodem considerar-se nulas, tomando conta os antecedentes, O grupo de Ycrianças que veio com o 30. garun, apesar de autorização da Unifi cada, nãoa vinha recebido por parte da Sochnu ; em consequencia, a sua manutençãocoube ao gorin prasileiro, e as crianças estiveram muito tempo em Afikim,Depois disso só com muita dificuldad » € sob resyonsabilidade do garin,que ruderam ser mandadas para outros lugares ou mosdot.

Com o grupo que vocês pretende; enviar, pode-se contar que se darámesmo, apesar de provavelmente existir autorização da Unificada, Com avante de que, se Afikim podia faciimente receber crianç
) estamos absolutamente: em condições, Ou sej

ma meios financeiros para suste
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: seraas, nós em Brur Chail
o meshek não tem de nenhumntar esse grupo; não tem as condições mi! -lojemento e roupas; não apresenta nenhum: condiçõ para a sua absor=38, madrich, trab>iho ou estudos não há possibilidade alguma de

sinão em muito tempo, lugar definitivo Pa elas,
ו

Isso & devido, sem duvida de nenhuma especie, à falia de responsa bi410366 de vossa parte, Pois se vocês nos vivessem avisado ou nos consulig=do com antecedencia de meses, veriamos talvez tido tempo de conseguir o queÉ preciso, ou em caso contrario pelo menos poderiamos ter avi sado a vocêstambew com grande antecedencia, e
Agora só cabe a vocés voltar atraz, Se avesar do que escrevemos vocésenviarem o grupo, cabe-nos dizer que não o receberemos. Sem mais,

 

   

 

דד

SG

—Merakez
/
Y

  

  

 
7-7 RUA PRATES. 93 * CAIXA POSTAL, 1601 * FONE 34-4386 * BRASIL

SÃO PAULO E -


