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“haverin,Shalom:-

Através desta squeremos tratar de diversos assuntos:

1.Recebenos a cópia enviada ao Machen Lenadrichei “putz lasretz em relação

a volta dos chaverim.Per fontes inbficiais, soubemos que o chedesh Sicum

terminará esto ano mais cedo, cu seja, em fins de janeiro e desta forma pos:

sibilitando a volta dos chaverim no mês de fevereiroeNada sabemos és cencre-

to a respeito, entretanto,caso assim fer,, queremos manifestar nossos desejos

que os chaverim veltem o mais cedo possível, pará pederem iniciar » período

de trabalho nos snifim nes inícies demarço normal nte Gostaríamos que os

hchaverim se Esquavôm fato e nos escrevessemà respeito.

Come estrevemos nacarta anterior, escolhemos 5 chaverim para

o próximo curso € 8stés chaverin estão em intensosprepares.Por enquante

s$ temos direito 2/4 vigas pelo cortodenúmero delugares para e Brasil,

e estamos envidandotédos os esfergos pera Conseguir para o 5% candidato

que está se preparand  normalmentegentretente nada pedemos atestar até e mo=

mente, per issey'/ascim como na cáttaanterior, erenos pedir a mazquirut

olamit emprender tados os esforços possíveis | à “instâncias cempetentes em

Israel, eu através de outros paísos,mais umug merecido para a tnué brasi

leira. Y AN Y
2 Substituição bhliohut Mesca= Fei com satisfaçãoque recebemos a notícia

da próxima ESTO+ eoir Balder Xarabitoheveki para o Brasil em substi=

tuição do chaverMósca, | ₪2
ןח o chaver' CatrabiñáMeva particivar da III Veidá

artzit do nossomevimento que será peslizado no dia 27 de fevereiro a 2 de

o e depois inicipaite normalmente ג gríodo inteiro de trabalheePor esta

razao, apesar que Comprendemos1 6468 da saíde do chaver Carabina

תתצצפדתצח para a dataacima dáscrimineda,achamos de grande conveniência êle

estar conosco para esta nossa máxima realização.

3. Substituição shlichutNa “Soubemos também cem satisfação a cenfirmaç

ção da vinda de chaver Efrati“do kibutz Erez em lugar do Naftali. Como já ti

vemos oportunidade de escrever,esperemo- o ainda para as atividades centrais

pelo grande aproveito mútuo que isto trarã.

4.Scifer Heassor- Receboños a commicagao de envio de 150 exemplares ae

Brasil, po ainda não o recehomos e não sabemos ds que se tratas

SeLista dos chaverim em aliá- “eguirá carta breve a êste respeitos

6.Guisbazute mac. et _Lechinuch- Em cartas per nós ikixgi escritas,pergun-=

tamos e propomos uma série de questoes relacimnadas com a machlaká de chinuc

e Itonút. Gostaríamos de receber resvostos das mesmas, assim como de assunt

relacionados cem Guisbarut .

7.Símbolos do "Ichud Haboninm"- Pretendemes confeccionar para as atividades

centrais o semel do nevo movimento unificado, assim como o tilboshet,cumpri-

mentopctcePor esta razão pedimos aos chaverim escreverem a respeitos
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