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Chaverin Shalom:

Queremes atravês desta tratar de um assunto de suma impor=
tância para nês, eú seja, a respeito do próximo grupo ao machen Lemadri-
chei Chutz laaretzo A

Como oscrevenos em certosanteriores, estamos interessados
en enviar o major e melhor grupo que pódemos, polo recenhecimente da im.
portência deste cuxso na formação de nessas madrighim.

Soguindo esta erientagdo, al reunido de mazprix hanhagá axe
tzit escolhemos 5 chaverâm(já discriminames euCartas anteriexres)que:precn=
chem os requisitos;NP:ad para um chaverchayax VÚcnen, x tanto no as=
pecto individual um é do hem aproveitamento que podem ter, como
pela chovrá homo, e couatituem, Além dos 5 chaverim oscolhemos nais
um de reserva ( 0Ghigman — madrich' solelim¿19anos, de S.Paulo = capaz
8 8688 possibálidades também 6 cnodY

No corte geral de/vages. ano próximo, aoBrasil
foi vedide primeiramente 14 lugavés,/dostos, 2 paxa mevinontes náo cha= -
lutzisnos , 8 +resto distribuido da seguinte ב 8Tohud(4), HeHatzair(4),
e ag outras 4 inch uma cadas

Após um podido divigido &6de mais 2 lugo=
res que ainda precisan ser divididas segundodivisto acima»

Nosso hovinexte 628pelos eutros cemo e primeiro
na supremacia de qualquez divisão pro ta as forças, entretanto, após
sondarmos a opiniño geral, vemes ו oresse des sutros movimentos
que os dois lugares galvem à tnuet icamonte um lugar em vez de
deixar nossa tauá cem5 lugaroseli bsarmo êste assunto entre ag
tnust na presença do Brujis,o emprendozemos todos os esforços de local-
mente chogarmos a una aituação faveróvol anês, perém não estanes cone
fiantes de alcençarnos0 degojrão LoS

Nossa situaças abúal £ difícil, pois minimalmente considera=
mos que nossa tnuá brasileira deva mandar 5 madrichim e se possível 6, e *
até agora temos Únicauente 4 lugeres sem pessibilidades locais de ampliar»

Per vias das dúvidas furão exencs no dia 6 de janeiro nossos
6 candidetos, na esperanga/que censigamos ae enviar o ¿rupe que dasejamos
porgm,cemo tude 6 incsírto e sem muitas possibilidades, nevamente nos diris
gimos à mazquirut Olamit afim de emprenderom esforços em nos conseguir
mais uma vaga minimalmente.

Já nos dirigimos a Netzigut a 8$ste respeito, o o chaver
Amin responde perguntando se nês já nos dirigines A pasquirut Olemit,

Esperando resposta breve, despodime=nos 000,0 088691
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