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Chavorim Shaloms=

' Leva.nos a escrever. novamente o assunto relacionado

com a broca do nome do movimento juvenil Kibutz Hamouchad Drory

trapalhando-nos considorévelmente, pois confundem o ishbuy lista

do verdadeiro movimento tradicion,lmente conhecido por Droro

Como & do conhecimento dos chavorím, somos conhecidos

polo ishuv brasileiro há mais de 13 anos por "Dror”, apesar que oficial

mente sempre aprosentano-nos com o reiã nome e atualemte por 104

Habonin(Drox)efste nome precisamos conservá-lo, piis É tradicional 6

6 ishuy leigo não sabe diferenciar as tnuot por nomenclaturas

O movimento Kibutz Hamcuchad passou-se a se chamar

extornamento de Dror, criando para nós uma situação difícil, e inclusive

podemos dizem ngs atrapalhando.

Como exemplos desta situação desfavorável a nós, podens
citart
leliachanot Zaitz- Fizeram propaganda 20 ishuv e em particualar a juven=

tude sob Sete nome ludibriando um ou outro simpatizante nossos.

2.Iain Lepessach- Venderam vinho em nome da"hachishará do Dror"(êles
fecharam a hachstará em novembro)ptirando fregueses cortos nossos

3.3ºSeider o comemorações gerais atuam em nome do Dror, sâmpre confund

do nossos simpatizantes, chaverim das Plonciras e Partido.

4iniciaram o trabalho em Santos em nome de Dror, confundifdo a juventy

às e ao ishuv que pensararam que framos nós. à

é 602 55503 6790109 os chavsrim podem notar da gravidado
ão casos

Esta discussão seré reddizada finalmente nº Unificadas
ainda em reorganizaçãoyo faremos todos os esforços para esclarecermos

a situação e proibir o Kibutz Hamcuchad exteramente a us2r O nosso nom
(como somos conhecidos)«Como os chavorim podem notar, esta 6 uma mimar

discussão de âmbito lócl; curacterfatico do Brasil, e consideramos qua

a solução dove ser local, ou seja, dentro do próprio Brasil, junto a

Unificadas
:

2000008 50180% ק68ףטס o Kibutz Homerchad vai lutar
por uma sélução em Isreel, e sexe for o casos o que salientando, não
concordamos, pedimos aos chaverin defenderem enérsicanente nossa posi
¿o explicando de que o caso do Brasil 4 particular, pots no isluv temo

Bste nome o náo go pode confundir o ishuv com a troca do nomenclaturas:
Esperando resposta, despedimo=108 com O nosso chalut
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