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- Prezados chaveríms -

Em nossa ultima rounigo de 29 psp». voltamos a apre
ciar o assunto = 00102018, Havíamos envisdo umTelegrama 80 Kut|
ner pedindo uminforme mais detalnádo da situação e recebemos de
1 uma carta sobre a necessidade de envio de shlichuiot,

asimos Mantemos sóbre o assunto nã mésmas opinioes que dXy
em cartas anteriores: a necessidade de ser um trabalho

serio, as perspectivas no trabalho e assim por diante, Cremos
ser indispensavelseguirem dois shlichim, de preferencia um ba-
chur. o uma bachura; pelas cartas do Kutnsr depreendemos que nao

há nenhum valor en uma shlichut isolada. E nocessario estar em
2 01 3 lugares ao mesmo témpoe enviar uma unica pegsoa, pode se

וי um desoncargo de consciencia mas não sera umtrabalho
06 י à

. Nós onviamos um ghaver e 88%6 será, un chaver central
was. à completamente indispensavel que sgiu tambem um chaverda Ar
gentina, bachur, ou melhor ainda bachura, que possa ser mora de

Tvrit em Cali, ajudar o sheliach em todos os sentidos e começar a
assgutar a abase de um movimento “juvenil. Este sheliaçh,da árgen
tina deveria sair junto com o nosso, mas na pior das nipoteses,
pouço tempo depois. pai

À Quento ao nosso sheliach, estudamos dois nomes, Her
men wgesler ou Jimico, devendo a resolução ultima, ser tomada na
reuniso do día llde fevereiro, O chaver Herman o boguer do Ka-
chon é deve no proximo Zinus ser indicado como um dos chaverim
centrais da nova Hanhaga Artzite0 chavor Jimico fazparte da,
atugl Hanhage é ja é bastantó conhecido dos ghaverim, Suá alia:
esta marcada para junho sendo ques, em caso de ser indicado para
a shlichut na Colombía, retardara a sue alla,

2 0 ףסמפ71810080סתצס1ט6 01110018886₪ 067100 à uma
operação ortopodicado braço, quê ele geveria fazor ho mes de

março. Serg necossario esclarecer se e possivel que ole 4
a fimestajoporaç Bretz diatamente ApOs á sis chegada

35 más serdelas antar vbehehe,
$ 
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De qualquer maneira esperamos indicar no gia U; de
fovereiro definitivamente o nome do 8281180, 606 88128 do Bras
sil em fins de fevereiro, principios de março

» Esperamos urgentemente informações sobre o sheltach
ou shlicha de complementação que VS. devgm enviar:da Argentina,
ng nossa opiniao completemente idúispensavel para que o trabalho
18 tenha slgunaA finalidades,

Com osmmóssos cordias cumprimentos chalutzianos,

Alo. ViHagsbem

 

p/ ושש artzit

908009 +Hachalutzi 

 


