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AO CHAVER BERNARDO WINER | . 
Shalom הפו e 

AY. á —PNUL E ud A 

Recebemos a sua carta a qual pela espere de uma futura reunião da vaadá 
com Dov Tsamir completar-se-f nos dados oferecidos. 5 «A 

1 SCHBNAT HASCESEBARA 

6 Recebemos uma carta do Mador Prom Apericai (após 2 meses de atr so) 
informando com a maior inocência que não existe nem verbas;nem tochnit ,nem qualquer 
preparativo em relação ao II Grupo quo viaja no dia 6 de março para Eretga, 

1 - o Pedimos que voce entre em contacto e tente explic”.los pela ultima 
vez que Sghonat da Tnu” virá todo ano e quo ele tem que se preparar e concordar com 
m existência da mesma, 

» - Pedimos que voce em uma reunião tente elaborar um tochnit e pros- 
meshek em receber a kvuisS em uma das parte do ano que eles estara o 

      

    

    

e qualquer maneira você deve entender que não pode-se mandar uma | 
 . de concreto existo a respwitoג

“Caso anualmente repita-se o fato só teremos duas solução 3 
» 1) Desisitir do Schenat = | unica fonte de aliá da Tnuá e do ₪ 
—tusiasmo por parte dos chaverim) 

  
E 2 2) Procurar outras instituições que estejam dispostas a rece. 

ber kvyvutsot do nosso tipo. 

Confiamos em sua capacidade em pressionar e solucionar esto proble- 
ma é informe-nos com urgência a respeito dos resultados dos seus demarches, | 

| Nós este ano não consideramos a 78884 6ממ% como responsável pelo 
Scenat tanto para dar ao Ichud caminho livre para agir ,bem como gara dar impulso 
o falado “Mosad" e eis os resultados - nem mosad e nem um Ichud como responsá 

e 

1 na צ 08 מאס pensar que todos avonteco a mesma coisa podemos infonie 
lo de que a kvutsá da Chazbt tem recebido todo apoio possivel por parte de Erets ,tem 
tpchnit e nao defronta-se com cortes de verbas como afirma o Ichud, 

   

  

Por oar só ,despedimo- nos com o nososo cordial 

ALEI V'EAHSHUM 
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machané avodá do machzor guimel do shnat hachshará, a primeira peúlá-do grupo, com 

bastante antecedência. “m compensação, as perspectivas do machzor beit não estao 

muito alentaderas. O grande problema.da tnuá é a falta da madrichei macion, de 

madrichim de bonim, Em São Paulo 6 Rão, por exemplo, shlichim são obrigados a ser 

madrichim de Bonim, enquanto os maapilim estão sem madrichim. Muito trabalho está 

à vossa espera, chaverim! venham preparádos para trabalhar..Nôs estames fazendo 

todo o possível para lançar sementes que vocês terão que cuidar e regar, pois não 

temos possibilidades de fazer isto, Vocês encontrarão bases e alicerces. Competirá 

a vossa construirem o prédio. do . 8% 

Por ora é só, o nos despedimos, conscientes de nossa responsabili- 

dadom de“entregar a casa em ordem", e esperando que vocês saibam e executem & tare- 

fa que lhes competirá, + + + do 

a - Antes de terminar, damos duas tristes notícias: uma, a irma.da 
Rivas Ana Shapiro, faleceu a semana passada atropelada por um automóvel na ilha 

do Governador, Outra éque o maskir.dê Hashomer Hatzair, Moshé, o "escoteiro" fale 

cou também sexta feira última, vítima de um vírus. 

Nos despedimos com nosso cordial 

ALEH VESGSHEM 

p/maskirut peilá 

  

 


