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Aos ,
Chaverim Delegad s a Moatza URGENTE

Prezados Chaverim; Shalom!

Estamos escrevendo aos chaverim $, propo-
sito dos exames de ivrit de alguns chavgrim do Garin 8 que par
tira em qutubro,psf., e para. cuja soluçao imediata deverao os de-
8 a Moatza, apos essa consulta telegrafarem imediatamente,

a Como ja e do donheçimento dos çhaverim exis-
te a resolugao do Kinus de que nao'poderao fazer alia chaverim que
nao tenham ו o grau minimo,do Adan Bamoledet Alef, e apos
os 2 exames realizados na hachshara a banca reprovou os es
chaverim; Catarina Boimel, Blima Yampolsky, Clarisse Y olski,
Ivone, Gurvicas, Max Gonik, Jacob Fonaref e Estela Gurvicas, DeVim
do a esse motivo foi dada mais uma oportunidade aos citad-s chave-
rim para que se prepa rassem convinie ntemente para mais um exame a.. 1
ser realizado no dia 26 de Setepbro na H. Artzit sdevendopara tam
to se לילה +no chofesh alia e receberem a colaboração bs gni- .

8fim onde estiverem nesses dias, recebendo bs m gos morim especi-
ais, no minimo dias horas por as A

4 , 2

E Porem segyndo e do nosso conhecimento os cham
verim naô se prepararsmpara um ultimo exame como era de se esperar
apesar dg toda a agitaçao da shlichut chalutziana e preparatiyo spa-"
ra aalias. Desta fa ma er, ontramo-nos ילקיללרש na contingenciade nao permitirmos a ália bs chaverim em questao, per ser uma re-Oscluçso adotada por um congresso do Movimento e prind palmentepe,₪18 0080782828 posterior nos gnifim e especialmehte na hach-sharas :

Per eutro lado constatamos na última reunião
da He A,, concluida hoje, que dos 39 sheilonim aprovad s para a alia
$e 99508"58708005898598700087884088 Begagais,altera e complica os planos es a retagúarda de,janeiro, a qual .segundo os chaverim devem estar lembradçg, devera ser composta so.mentede 10 a 12 daverim, ecom a permane ncia de todos os chaver imque não podem fazer alia em outubro deveramos cuidad samente elabo»rar um plamo detalhadá de aliot em grupos de agora em diante, +
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Na reuniao da Hgnaga Artzit o assunto foi amplamepte dis-
cutido e chegamos a conclugao que, normalmente, por tudo que ja se fa-
lou a,proposito dos exames de ivyit na Havhã ara os chaverim reprova =
dos nao deveriam mesmo fazer alias Todavia, por toda a conjuntura po —
litiça que envojve a Alia dos nossos garinim é que torna de maxima con
viniencia a alia de maior numero possivel de çhaverim em Qutubrô, 68 -
bora lamentavelmente achamos menos pior a alia dos chaverim assjm mes-
mo, embora,dêixando claro para os megmos, para todo o Garin Alia, para
a Hachshara e todo o movimento que somente e unicamente as circunsian-
cias politicas e que determinanam essa resolução.
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, De qualquer forma, subtemos esga decisao a Moatza que e —
a ultima instancia a dar a palavra final sobre o casos Pedimos outros-
sim que os chaverim, pela premencia enormede dias queseparam a alia
do Garin, telegrafem ViaWetern - urgente sobre a decisao +.

Com o nosso chalutziano

Alei V'Hagshem

  
 

 


