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São Paulo, 1 de Fevereiro de 1.957

1 Vasdat Hatnua
Kibutz Bror Chail , 2
(com copia para a Hanhaga Eliona)

Carós Chaverim:;

: Anexo estamos lhes enviando copia ds carta envia-
da a Netzigut sobre q assunto shlichut para a Colombia, Em par
te alguns chavgrim saó de opiniso que o substituto do Kutner na
Colombia devera ser um chaver do Garin-Alia, e neste caso pensam
que o chaver indicado deve ser o Jimíco. Surge no entanto uma d
ficúldade, 0 chaver Jimico deve fazer uma operacao ortopédica
no braço (0 seu braço esquerdo sae, as vezes do lugar) que seria
gratis e, que esta marcada para Março, Segundo o medico, o Jimi-
co devera permgnecer durante uns 3 meses fazendo curativos e com
o braço na. tipoia e durante um ano não deve fazer trabalhos pesa
dos. 0 Jimico atualmente pode fazer uma serie de trabalhos, mem
que isto lhe cause especial prejuizo nObraços

- Para a concretização desta shlichut existem três
evontualidades:

1 - O Jímico ir para a Colombia, regressar para 9 Brasil, faze
a operaçao, permaneçer os tres mesos e fazer a alia por volta de
nov/dez (0 Jimico nao aceita esta hipotese),

2 - O Jimico seguir direto da Colombia para Ergtz e se operat
logo a sua chegada,.Neste caso e preciso saber se e possivel con
seguir alguma coiga neste sentido com a Kupat Cholim, consideran
dozse que ele esta fazendo um trabalho sionista, etc. etc, %

Neste Caso VS. tem a palavra (ja sabemos das condições que a Ku=
pat Cholim aceita tratamentos, operações, gtc, cujas doenças ses
jam adquiridas em Exetz e naq antes da Alia, Queremos saber se
sao possiveis xmiugam exceçoes especiais),

5 - O Jimico seguir direto da Colombia para Eretz e lá chegan-
do, esperar fila na Kupat Cholim para se operar (Imaginamos 1 ano
a 1 ano e meio) neste caso, durante todo.este tempo ele poderá fa
Ker uma serie prenda de trabalhos, mas nao os que exijam traba=- ”
lho pesado com as maos (Kilshon, suspender peso),

Jchud Hanoar Hachalutezi 



JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולחהרעונהדוחיא

HANHAGA גאז-תיצראהנהנה

CAIXA POSTAL 1
SÃO PAULO-BRASIL

 

<

E Pedimos que VS. nos informem com toda a urgência 0
qJue é possivel se conseguir em Eretz e o que VS. pensam de tudo
istg. Somente podemos acrescentar que a glternatíva, Hergan, cau
sara imensas dificuldades a futura Hanhaga que nao contara com o
seu concurso de 8 a 10 meses, sendo ele candidato a Cuizbar artzí
ou sheliach em Porto Alegre, /

Esperando pronta resposta,

Alei ViHagshem

 
Jchud Hanoar Hachalutezi

 


