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São Paulo, 16 de julho de 1958

A Vaadat Hatnuá
Chaverim, Shalom,

Queremos os colocar ao par de alguns pensamentos sobre Chalutziut que de-

verao ser discutidas na proxima moatzá.

1- 4116 86 Remanecentes de Bror Chail : Conforme a carta dos chaverim, pensamos

estabelecer o seguinte plano de aliá para os remandentes:
À a- Shlichut em S.Paulo de 7 a 20 de agosto ( trabalhos para o Chag Hesssor
₪- da hachshará, e passagem de trabalho.)

b- De 20 de agosto a 14 de Betembro- Periodo de hachshará.
c- Dia 6 de outubro: Aliá do 1º grupo pelo "Cabo San Roque".
d= Dia 20 de Outubro: Aliá do 2º grupo pelo"Bretagne"

A divisão definitiva em nômes dos 2 grupos, será feita na Moat,á e cumunicada
*, Bos chaverim, A distancia entre as duas aliot, é de 14 dias, que será mantida

na continuação em Marselha, Outra possibilidade é de 6 de Outubro e 10 de Noves
que pensamos ser exagerada, e prejudicial as planificações daquíw Esperamos por

resposta dos chaverim sobre este assunto, assim como tambem os pensamentos que

tém sobre a Hachshará em Bretz, dos mesmose

2- Chativá do 8º garin : AMoatzá deverá Resolver alguns assuntos importantes
( internamente) sobre a chativá. Sentimos não receber até agora, propostas mais
concretas dos chaverim, após osrelatorios due devem ter recebidos De qualquer
fozma, porem, as resoluçoes serao internas, com possibilidade de modificação,
conforme propostas dos chaverim,

a- Ampliação : — Foramrealizadas asseifot de chevrá da geração por vocês
conhecidas como do 9º garin (K.B.K. de SaoPaulo:Zé David, Benjamim Etc. - e

Bror Chail do Rio: Pedro Shoshana), É uma geração, pelos relatorios que receberam
fato fraca na tnuá, com possibvlidades de ser aumentada, porem,» Atinge hoje,

|ohsvorin definidos. Estes Chaverim, é proposta nossa que se una á chativá
do oitavo garin, Sua entrada em hachshará, deverá ser estabelecida juntamente
com a retaguarda da chativá, em março de 1959,

b- Hachsharáz=- Encontra-se hoje em Ein Dorot, 24 chaverim da Chativá. Em
agosto deveraoingressar mais 6 chaverim. E nosso pensamento manter a estrutu-
ra de sua chevrá, duranie todo este segundo periodo de hachshará, uma vez, que
passado os primeiros meses de adaptação, esta chevrá se estrutura dia d dias
Atualmente parte destes chaverim estao em Mishlachat peles snifim, apresentando
₪ 1688104 em comemoração ao 10º aniversario de Ein Dorot, e lançando o nome de
Erez ao conhecimento do ishuv. Na hachshará, em 4 meses, estes chaverim transfor-
maram seu aspecto meshki, sendo alvo dos maiores elegios do Vaad Leman Hachshará
em sua ultima visita. É realmente, a hachshará desta chativá, o ponto alto da
tnuá hoje em dia. Pedimos a V.Hatnuá, encontrar formas de contato direto comm
estes Chaverim em 780282848, 80[8 através de relatorios do meshek, de lista de
meshekz dm aliá£, dos contatos dos chaverim com Erez, de suas impresso8s, etc,

c- AliádaChativá: - A preocupação em manter o grupo como se entontra
hoje em hachshará, será a mesma tambem para sua aliá. Pensamos que minimalmente

de 26 a 30 chaverim, comporão seu 1º grupo aliá,
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Na data, porem, reside o principal problema, Faremos naturalmente uma reunião es-
pecial como pedem, para tentar o apressamento da aliá. Mas vemos nisto, uma série
de inconvenientem:
- a Moatzá, deverá planificar o trabalho da tnuá, até a proxima Veidá , em fe-

vereiro de 59. À aliá da chativá, deverá significar um esforço grande na sua subges

tituição em hachshará, ou mesmo de alguns em trabalhos na Tnuá- é isto nos parece
impossivel faze-lo em meados de um periodo,
- sabem os chaverim o que significará em confusão no trabalho, uma aliá grande

simépoca de machanots.
- Esta aliá, mais ainda que a atual mishlachat da chativá, deverá constituir um

fator edicativo muito grande para a Tnuéá e para o ishuv, em relação a Erezs De-
verão os chaverim fazerem uma shlichut chalutziana nos moldes das anteriores,ex
plorando o máximo sua propria aliá. E ela não pode ser realizada sinão após a Fã
4
- O proprio periode de hachshará dos chaverim, para sua melhor constituição,

deverá ser minimalmente de um ano, À maioria de seus integrantes, ingressaram em
feyerzixa março - Aliá em fevereiro siginificará interromper em dezembro ouantes
ainda, o periodo de hachshará,
- toda planificação chalutziana futura, está sendo elaborada tomando-se em con=

ta a aliá da chativá em fins de abril de 59, entrada de um novo grupo em hachsha-
rá em marco de 59 (com vanguarda em degembro de 58), e constituição de uma nova
chativá em julho de 59, Parece-nos dificil, agora pelo menes, modificar alguma

cousa nisto.
Podemos entender os motivos que os levaram a propor o apressamento da aliá. Se

as condições o permitissem o fariamos. Mas vemos nisto, não só um esforço impose
sivel para o movimento e de más consequencias para o futuro, como prejudicial
tambem a propria chativã.
A Moatzá deverá resolver internamente, a data da aliá do 1º grupo para fins de
Sd: 86 59. A Veidá planificará os grupos restantes da chativá, provavelmente
para agosto de 59 e dezembro de 59.

3- Planificação Chalutziana Futura : É nosso objetivo comum, tentar concentrar o
possivel de chaverim em Erez, que lhe permita um bom desenvolvimento. Preocupa- |
nos bastanteeste assunto, e vemos nesta comissão que formaram , no sheliach de
Erez paraa |achshará, no contato que a chativá está mantendo com e meshek, na
repercussão Que pouco a poúco toma o nome de Ere, na tnuá, fatores positivos pa-
ra uma planificação futuras

E nosso pensamento, após a união destes 10 chaverim á chativá, concentrar todo o
trabalho em torno de 2 geragdes de maapilim, que por sinal, é quantitativa e qua-
litativamente boas = Minimalmente por enguanto, devem nossos planos para Erez a-
tingir então:

1- A chativá do oitavo garine
?- A atual geração da K.BeK (10 chaverim) que se une a chativá na Mostzá
3- As gerações que vs. as conheceriam como do 10º e 11º garin, que deverão

se unir proximamente, e constituir-se em chativá do 9º garin, em julho 59

Está clarag que estas denominações e planificações são internas, e externamente

se tomará o cuidado necessario ao faze-las.
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Em esquema de datas, com as restrições necessarias aos problemas que porventura

surjam, mas para melhor visão dos chaverim, de nosso pensamento, serias

Março de 59 - Entrada em hachshará da retaguarda da chativa do 8º garin.

Abril de 59 - 1116 80 1º grupo da Chativa do 8º ge
Julho de 59 — Formação da chativá do 9º garin.
Agosto de 59- Aliá do 2º grupo da chativá do 8º ge
Dezembro de 59- Aliá do 3º grupo da chativa do 8ºge, e entrada em hachshará

da chativá do 9º
Ano da Hachshará da chativá do 9º, e de aliá de remanecentes da cha-1960-

“um, tivá do ,8%

Podemos daqui, imaginar alguns problemas que surgirão em relação a tudo isto:1958

não ser ainda o ano da aliá da chativá, a aliá para Erez se prolongar ainda por
59, 60 e mais tarde as dificuldades para a aliá da chativá do 9%.
É porem, o plano que pensamos, melhor se adapta as condiçoes da tnná hoje em diaz

e que daria, minimalmente, aspecto tnuatí ao próximo mifal.

Vaadat Hatnuá e as proximas Hanagot, deverao ggir conjuntamente da melhor manei-

ra possivel, para possibilitar este plange As listas que acompanham esta, lhes |
ajudarão a acompanharem a planificação. “icamos a espera de propostas e sugestoes

dos chaverime ;

Queremos ainda, para terminar esta, dizer de nossa satisfação ao conhecer a
constituição da nova Vaadat Hatnuá, e sentir seu reinicio de trabalho, A falta
anterior de contato do meshek para as cousas da tnuá, causaram em parte proble-
mas e mal entendidos lamentaveis no ultimo periodo. - Agora, com a aliá dos ul-
timos chaverim de Bror Chail, mais ainda torna-se importante s/ contato e orienta=
ção para a Tnuá, Em suas mãos, através de formas de trabalhos as mais diversas
que devem achar, está o manter aquilo que durante longos anos 02800-86 e serviu

ao movimento: o respeito ao exemplo de nossa primeira realização.
3 Dezejamo-lhes sinceramente boa sorte no trabalhos

Alei V'Agshem

A A
- “Et. a ,

P/ Hanhaga Artzit

Jchud Wanocar hachalutai 

 


