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São Paulo, 16 de Abril dé 1955,
ב4

Mazkimiot dos Sifin
c/ cópia p/Kibutz E. MiDorot,
Prezados ChaverimgShalomi

É
O motivo da presente prende-se a um assunto
rtanela, o qual foi apresentado detalhadamente no tema

de vital

"Chalutziut na última Moatzá
Gerin do Movimentos

2

e que se refore a ampliação do Sexto

Como já $ do conhecjmento dos chaverim

tantesresoluções foram tomadas pelo plenário da IlasMostzê Artait
em função do adiamento da Alia do Sexto Garin para Outubro p+f. 88 1
quais deverão ser aplicadas rigorosamente para que a passagem do Messhek seo de na mekhbpsforma,

à

2

Assim, queremos ressaltar algumas resoluções que

naquela ocasião adotamos: -

.

:

IL. À Tla, Moatza Artait resolve que o marco da aliáã do 6º Garin É 3
de Outubro dg 1955,
2
.

IIle 4 118. Moatzáa Artzit mantem como inalterada a data da 8118 68 7'6-

taguarda do 69 Garin' para Março de 1956,

VI- A Ila, Moatzá Artzit reso,ve que, em suas linhas gerais, a reta=

guarda do 6º Garin, deverf ser composta por chaverim que tenham
o menor tempo de hachshara,

Vil- A IJa, Moatza Artait aspira que, a maior parte desta retaguarda
seja constituída pelos chave?im que ingressarao em hachsharã no
grupo de Agosto,

Ville À Ila, Mostzá Aryett oriente a Hanhagá Artzit no sentido de que
a composição numérica da retaguarda seja a suficiente para mane
ter a hachshara mma situação chevrati.e mishki estavel,

XVI. A lla. Moatzá Artzit 26801'8 que at Junho, devem
terminados quer pela Hanhaga qua pelo

utz

Hachshara

estar

Ein Do-

rot, todos os tramites e aprovações, internas e externas, da 8

do Garin, excluindo disto E retaguarda eu

vera

estar

pronta nesta

1,

dat

4

|

2

מ

de

la, Moatza Artsit considera que a formação âniciãl nos 8ות+81
do 7% Garín mantem-se de fórma inalterada em Agostos

|

 סכ1 .118 Moatgã Artgit manifesta forte aspiração de que a suficien..
te composigão numoríca ו y 62 Garin que entra en Agosto,
contínua).

Ichud

Hanoar

Hachalutzi
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possivel * entrada do
e que participará de sus retaguardia, torne
Te  תביבסsomente om Dezembro.
á Artzit ng sentido doque

orienta a Hanhaç
Kxt- À Xl. Moatzá Avtalt
egia conposiçcao numérica
ão forma alguma

to da estrutura básica do 72 Garin.

podera sofrer de

ortante e deverá
é por demais
Como vêm os chaverim o problema
dirige es do
is
nsave
respo
os
ser cnidadosamento observado por todos
E

Moyimentos»

tudo Ipediatamentes Else
Deveráo as magiiruiot sg preocuparen som
y
m 2
snifi
nos
o
levad
ser
a
dever
bôramos o trabalho que
no Ple
tamento de chalutalut organizado

se viu no levan
4£1> uma l4ste
pap» Bstamos enviando aos respoetivos : antes
do nl
ch
de
fot
assei
nas
os
entad
apres
rom

de nomes que fos

o de chalutziut

novamento daqueles que foram 1
e estamos apresentanão tolosos nomes
tos ainda ques novamente, polo
fevic
sor
ao
Gever
mente
tados e que atual
às
asseirot de

ser reslizadas
chugde msapilig. Igualmente dev-rão
apresentados para 4  לo
após as mesmas os sheilonim deverão ser
endam às listas
que não se
rim
chave
o merkirut do snif. Pedimos nos
tações, depen.
r em co
somente, pois muitos outros nomes poderão entra
ação.
dedic
vossa
de
parte
e
prand
e»
dera

0 0 térrino do trabalho
As dates que estabeloçomos para6 inicioção
pela Hanhega Artait

econ a apresontacáo dos sheilonis para eprova
'
são as seguintes: *

to em questão até o mais tardar
A) Deverá ser apresentando o assun
de Maapilim dia Abril
Chug
pelo
lho
traba
de
o
e iníci
ו
5) Os trabajhos todos do Crug de Maapilim, realização ds
%
de Chevra & o xvalas pela  ליד וdeverão se dar até
tercer día ₪

o meis

se possivel tame
Deverão as cartas acompanhadas 608 shejlonin e até
o mais tardar
5%
Henhardk
&
chegar
bom dos exames mdicos

cie imreterivelnentes.

ף5

presentados sgrño examiv4dos para aprovação pela

=cubl£o pionária da Hanhagá Artzii até Junho.

Quaisquer respostas quanto aos sheilonim aprsomentados ou quale
tadas

quer aura da ta docorrente 63 remido da HA. serão apresen
aos mafia a 6

( continua),

Pehud.
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F)

Deverão ingressar em Fin Dorot os chaverim que estarao

3% טיעpara fazerem parte do 6% Garin, provavelmente
en 15 de Agosto, ficando poisreservado O prazo de . meda amplíac20s
ses(60 dias), para a pus do grupo
seja no cenpo chevrati e profissional(i5 de Junho a 15
de Agosto).

Pedimos aos chavgrim que observen rigorosamente 28

le

tas estabelecidas, nois ag proprias resoluções anteriormente trai &
critas , mostram a inportência com que todo este assunto deve se
considerado, principalmente no marco de trsbalho para a hachsha
que devera ter encaminhado todos os passos para à passagem de seu s
138080 de agostos O tempo pera a realjza
meshek prra o grupo da
toda essa tarefa 6 suficiente e os chaverin se lancando a mese
cão do
na no prozo delimitado slcançarão os resultados.
A Comissão de Chalutziut estará no meis estreito contaeto com os chaverim para que se possa acompanhar todo o andamento dos

trobalhos, e relatórios constantes deverão pois ser enviados pelas tm z-

% kíivwiot sobre

todo o dessavolvinento dasconsas.

sen mnels, ammarásndo o fironto inicio do trabal' o, com
nosso cordial e chalttziano
ALEI

HENRIQUE

SAZAN=-p/Comissão

Ichud Hanoar

JOÃO

DRUCKER-MASKIR RASHI,

Hochalutazi

