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A
Vaadai Hathuaa
Bror Chail

Prózados Chaverim:-

Viemos atraves desta tratar com voces os kras seguintes assuntos!-

1 - Chevrat N - Como sabem estamos tentando formar aqui um grupo de 15
ou20 ta-para Chevrat Noar, noste sentido temos entrado em contato com
escolas judaicas, lar das creanças o inclusive feito entrevistas pola impren
sa e pelo radio. Pretendemos enviar este grupo junto com o 5% garin se pos-
sivel. Dos tres suifim malorga temos até agora 5 chaverim a saber:

a) luiz Xilinski - 15 anos
0 Eduardo Gruenvald - 15 anos
e) Levy - 15 amos
2 Jacob - 13 anos
e) Jacob Lerner - 13 anos

Caso não conseguirmos juntar um grupo de no minimo 15 até a alia deste garin,
tentaremos forma-lo para outra data eventualmenteagosto sinao outra oportu=
nidade. Esta visto que se não formarmos 6 grupo não enviaremos ninguem.

2 - Chaverim de 16 anos - A este respeito temos alguns problemas complicados.
Tomos tres chaverot de 16 anos que como tal já passáram da idade do chevrat
noar e ainda não tem idade para enirar em hachhará.Duas delas devom porém fa
zer aliá pois são irmas de chaverim do garin. Góstariamos deste sentido do ou
vir dos chaverim o que se pode fazer cm as tres. sá

0901118 Lerner
Clara Trebiteh
Janete Gruen-wald (esta chaverã é irma de uma das

: dirigentes do Snif P.Álegre e se=
ria muito conveniente que fosse também).

3 - Aliat Hanomr - Além do chevrat Hanoar temos ainda duas crianças que pre-
tendemos que vao normalmente como aliat Hanoar. Ruhdea Lerner, 11 anos é Elias
10 anos.

4 - 7801118 1126מ1- Esta familia já esta eu caminho para Eretz para um dosmeshalcim do Iehud, Ja tratamos a respeito com & maskirut do Ichud. Tememos
porem uma coisa, esta familia teve algumas dificuldades na hachshará o não
sabemos como eles se portarao aí. Eles são capazes de so diricir a Bror-Chaile declarar que pretgndem permanecer nomeshek e dizer que nos concordamos comisto. Ao contrario é nossa firms opinião quo esta familia não devera ficar emacd Hanoar Hachalutzi À
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4 - Familia Gurvicas - Enviamos-lhes anéxo uma carta diri-
ida ao Ichud Hakvutzot e Kibutzim tratando do caso de uma familia de
orto Alegre, Gurvicas. As informações constantes da carta são unicas;
que temos. Pelo grande numero de jovens(6y sendo 3 maiores de 17 8
482768 002716886 leva-los a Brox-Chail. Em caso drssckuta positivo,
escrevam-nos que trataremos de tudo, em caso negativo entreguem a
carta ao Ichud para que 6les cuidem do caso.

Sem Mais, despedimo-nos com nosso chalutziano,

ALEI V'AGSEEM

Ichud 7200007 Hachalutei 


