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À VAADÁ TNUÁ DE BROR CHAIL
£ MASKIRUT DE BROR CHAIL
A MASKIRUT OLAMIT DO ICHUD HABONIM

Shalom Rav

Vimos por meio desta colocá-los a par das disoussões havidas na

maskirut peilá no dia 16/8/ a respsito das susbtituições dos chaverim Ioshua e

Pinduêa,

Participaram nesta reunião às chaverim 3 Arie, Guil, Mauro, YY

Marcelo ,Isáias e Philip e após uma longa análise no que se refere às sohlichuiot

concluiu-se 3-

1) Falta de informações quanto às decisões tomadas em Eretz a res-

3 peito das novas schlichuiot dificultando aqui qualquer tomada

de posição e medidas preparatórias para os tafkidim dos nosos

sehlichim,

Algumas tomadas de posição a respeito des futuras atuações dos

schlichim ,os quais exigiriam uma consulta à direção da Tnuá no

Brasil,exemplificando as passagens de trabalho e local de schli-

chute

A problemática da Tnuá sofrer Úuna pass: gem de trabalho muito

répido ,Gevido às condições pessoais de cada um dos schlichim

Ioshua e Pinduca que os obriga a voltar em determihadas datas

que não coincidem com aquelas dos seus subbtitutos.

Tenúo em vista os pontos acima propoem-se o seguinte !-

1 ) No que se refere a São Paulo 3 - Como o Içshua está disposto a fazer

uma passagem de trabalho de acordo aos taíkidim que hoje em dia roalizas

Construção do Moadon , principalmente , o chaver Soshua ficaratémar-

.
na condição de scheliach , juntamente com o seu mubstituto que é

o Arão. ToshuaBÉSERQ neste reunião que só ficará até marzo na condi-

ção de ser aprovado em todas as mosdot responsáveis este período de

passagem de trabalho ,0a80 contrário voltará no fim normal de sua
sohlichut em setembro ,taôd logo o Arão chegar, 
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2 9 No que se refere ao Rio 1- Como o Pinduca não poderá fazer a passagem

de trabalho depois de 30 de setembro ,8 fundamental que o seu substitu-

to viaje dbas semanad antes desta data no mínimo »

O envio de uma resposta a esta carta ,para que possamos decidir con Y)

dados e fatos concretos e não à base de suposiçõeso

Pedimos que seja levado em conta também as necessidades da Tnué prin-

cipalmente no que se refere ao Snif São Paulo ,aonde estamos no meio

da Construção da Sede.

Por ora só ,desejamos a todos o nosso

SHALOM U'BRACHA

=7
Philip Kraun - maskir Hatnuá

 


