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Prezados chaverim

Viemos por meio desta consultavlos sobre um probléma muito delicado:Trata-se da familia Lerner que pretende fazer Alia com os chaverim Luis e SoniaLerner,chaverim do 58 garin.Devem fazer Alia ainda junto com eles seus irmãos menores: Ceciliade 16 anos (já oscrevemos a respeito ) Jacob de 14 amos e Raquel de 11 anos( estespara Aliat Hangar).
De acordo com resolução tomada na 1º Moatza Artzit do movimento,a

¿lia em q de pais de chaverim foi orientada para se dar somente quando o garinso integrasse em Bror=Chail.Isto permitira aos filhos uma adaptacáo normal e sem inecidontes,ate chegarem definitivamente ao meshek.Neste caso porem 8 pais se recusamaacoitar esta orientação como ameaçam impedir a Alia de seus filhos menores 0899 Àא nao viagem todos juntos.
Por outro lado a 81108020 precaria de finanças na qual se acha afamilia Lerner criaria um problema de dificil solução caso eles se resolvessema aficar aceitando a nossa orientagao.Náo tem meios proprios de subsistencia e naopriendem agora comegar a se integrar em algum tipo,de trabalho.Sem duvida é umaatitude coercitiva,atraves da qual procuram nos obrigaza a aceitar sua alia imedi-ata e contra a qual infelizmente nada podemos fazer. 0 agravante é que como nao& meios de sustento então os 2 filhos¿fluis e Sonia, chaverim do garin)não deixa-zao os pais sozinhosg com mais tresirmaos menores.U que resta concluir e quesou

todos vão ou todos ficam. .
419801880 תצצפממתקיפ alguns problemas na adaptação destes pa

pais na vida meshki,problemas estes aus poderão ser eliminadas com o tempo,mas queindubitavelmentdén atrapalharáo a Hachshara emmeshek vatik do Luis e da Sonia.9 , '.. Contudo,com todos ostes sendes,proforimos ainúa a alia do todaa familia já,a altornativa de ficarem todos os sete.
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Note sentido viemos consulta-los,esperando sua pronta zsEgresposta
dada a premencia do problema,assim como ao fato de estarmos em vespora de alia do

2 garinmo.
1 0 Sem mais por ora,despodimo-nos com nosso cordial e chalutziano
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: João Drucker-- Sgan Maskir
Obs. Em virtude da urgencia do problema
vamos escrever tambem à Machleket Alia da
Sochnut e copias para a Unificada do Brasil e fcheliach Aron Erel, tudo isto para
conseguirmos o pagamento das passagens des pais.Caso voces nos escreverom para em -
hipotese alguma virem agora entao seguraremos as passagena para mais tarde. Shalom.
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