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Prezados Chaverims

Queremos através desta tratar de uma série do a ssuntos, que se se
guent

1 - Arão Schnaider e Sendánim Buchbinder: Temos o desprazer
de lhes comunicar que, elizmente, a a destes chaverim teve de
ser adiada de um mes. O chaver Benjamim, de volta de sua sgshlichut —
em Recife, não se achava em condições fisicas para empreender a via
jem. Vimo-nos sem alternativa, e em conjunto com os cha verim, fixa
mos 4a. de Março, pelo navio Provence, como a data definitivade
sua a e

. 2 - Grupo Sochnut: Os 9 Chaverim do curso da Sochnut já pa r
tiram. A Hanaga manteve vonversações com os chaverim antes da partida,
estabelecendo o seguintes E 1

2 a) Perante a Hana 0
savel pelo grupo e o chaver Zicio Cimbalista.

b) Od chayerim proprios deverão escolher un
mazkir e um guisba r para o grupos

c) O Chaver Zicio esta autorizado a dar um
relatorio do movimento em nome pessoal
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1 yrespom-

1920208619 08 02870278, 80 planificarem as proximas reuniões, tan-
to de orientação e cara ter do movi mento kmxex, como para ouvir os
relatorios do mow mento tomem em conta o fato de que o chaver Epvin,
Mazkir Rashi, devera chegar a Eretz na 25 quinzena de Marco. Ouvimos
de que os chaverim levarão a efeito uma discussão interna, quando da
entrada do 4º garim à Bror Chail. Ouvimos tambem de que o chaver ——
Ya ski apresentara relatorio de sua shlichut 8 Ha na gã Eliona, Pro-
vavelmente os chaverim, assim como as diversas instancias quereirão
ter reuniões com os madrichim assim que estes tiverem chegado.
Achamos aconselhavel que para todas estas reuniões o chaver Exvin es
tivesse presente. Planifiquem o calendario da melhor forma possivel,
de modo quê permita sua presença nas reuniões mais importantes.

3- Machane e Moatza 4 Infelizmente não podemos lhes enviar
grande coisa , pois ainda hoje pouco temos preparado. A Moatza será
preparada durante a machane Central, onde estara concentrada a tota
lidade da llana ga, adidos e shlichim. Enviamos anéxo os programa sda
ma chanot centrais, em esquema, pois e somente o que temos em mãos.
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