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Vaadat Hatnua
Bror Chail

Prezados chaverin,

Tivemos ocasiño de apreciar, na última E da
Hanhaga, a sua carta de 29/5/1956, pondo-nos a pur dos pcblemas
surgidos com a Alimh do Grupo de 9 de Abril,

Lamentamos profunúamente o aborrecimento e as Bom
plicações.que ésse grupo trouxe consigo. Podemos compreender a -
repercussão que o grupo deve ter causado e os úmensos prejuizos
que troyxe. vontudo, os motivos que nos levaram a efetuer uma alish אאא
assim, e de nosso epa conhecimento e a susyrealização acarreta
ria problemas gravissimow.

Queremos, porem, nos deter em alguns pontos:
Rônia Vaissvol- Viajou por conta propria. Passou 2 mezes na hach-

shara, nao tendo os chaverim la presentes chamado a, atenção para
qualquer fato que nos levasse a recomendar 5 chavera que nao fos-
se ao Kibutz,

Rachel Lichtenstein? Foi acompanhada durante6 meses ,pelo cha-
ver Chaitchik e =cebeu deste todas as explicacoss possíveis sobre
Kibutz, Eretz, dt Segundo explicações do Chaitchik, nao tem
nenhuma logica acontecer o que aconteceu, É uma pessoa normal e
sua ida para Eretz significaria para ela em passo importante na
vida, que sempre passou no meio de miseria e ₪6

Família Ritvo- Esse assúnt» não estamos entendendo bem, Segun-
do explicações dos chaverim Neustat e Chaitchik, trata-se de uma
familia que setia recebida por qualquer kibutz em 20602. Avorda-
de é que familias que sairão daqui para Bror Chail não serão mui-
to diferentes destas, pois os chaverim conhecem suficientemente o
galut Brasil, para imaginarem quais são as familias jovens que de-
sejam se dirigir ao Kibutz, Os Blau sao uma excessao, Se os chave-
rim crêm não estar o meshek em condições, agora, de receber este

tipo de familias, escrevam-nos que assim suspenderemos os trámites
com,praticamente tódas com que estamos em contacto, Isto restrin-
gira s aliah de familias à 1 ou 2 por sno. De qualquer maneira,
ate recebermos resposta, suspenderemos todos os tramites.

Deciuimos, desde ja, tornar algumas medidas, afim
88 671589 סת todo o caso, repetição de casos semelhantes, no futus
ro:

1) Os candidatos pasgarão por rigoroso exame médico e psi-

quiatrico, recebendo os medicos, indicação especial neste sentido,
2) Tomar-se-ao informações as mais completas sobre a vida pre-

 



כ

gressa dos candidatos e dos motivos que os levam a aliah,
3) Serao estudadas, mais rigorosamente, possibilidades dos

candidatos passarem por um periodo de hachshara, onde serao cui-
dadosamente observados, a

|.) De qualquer forma o candidato passara por um longo perio

do de acompanhamento, 2 2
5) Serao feitas exigencias muito maipres para a aprovacao

de sheilonim de aliah e constituição dos grupos de aliah._
As moças de idade avançada ja seg enquadrarao den-

tro destas regoluções,e o sen acompanhamento ja esta sendo feito
ha uns dois meses, Ate agora, ainda nao temos pedido formular al

gum conceito a respeito.

Moveis- O trabalho para meshek-aliah e feito em conjunto com

as Pioneiras e é anual. Em Agosto do ano passado fez-se a plani-

ficação do meshek necessario e ele nos foi fornecido, Neste meio

tempo, acrescentaram-ss alguns chaverim que não tinham possibili

dades de adquirir um grande meshek, nem tampouco podiamos pedib

cada 3 meses meshek as Pioneiras, ja que elas 2820מ 8

es-peciais para este fim e este ano teremos que pedir meshek pa-

ra o 7% garin.
Náo entenderemos que 8 quartos ficaram sem moveis

pois mesmo os que não levaram parktexdaxxmBxais quartos completos

levaram parte dos moveis. O casal Vajner nao levou os moveis con
sigo, por acidente, mas seus moveis seguem em Setembro, 4 familia

Ritvo levou dinheiro para os moveis, segundo informaram ao Chai-

tchik.
Quanto ao problems do excesso de bagagem, 6 um pro

blema muito dificil. O que aconteceu em Outubro, nao voltara a a-
contecer, porque es zumpankakfos companhias de turismo se preca-
vem, O contrato que fazem com a Unificada estabelece claramente

que são responsaveis por 200 kg de bagagem per capita e a Unifi-

cada nos faz assinar uma declaraçao de que nos somos os responsa-

veis por qualquer excesso, 2
, Nag seria meu se voces escrevessem ao Vaad Lemaan

Hachshafot. Nos ja levantamos diversas vezes o assunt exito,
se voces-escreverem podergmos tentar novamente, Cremos porem ser

dificil uma soluçao positiva, porque a Unificada nao querera se

fazer responsavel por dezenas de milhares de cruzeiros em cada a-

liah.
/ Concordamos que ha cuidados a tomar com o problema

do meshek e a machlaka d chalutziut se preocupara com toda a aten-

ção des-te assunto nas ximas alioth, O assúnto moveis esta pre-

cisando de uma regulamentaçao porque realmente esta acontecendo o
que vocês escreveram, alguns levam moveis de 1וגאס ,8

enquanto outros nao levam nada.

Esperamos sua resppsta a respeito das coisas pedi-

das.
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Sendo o que se nos apresenta por ora, acoitem nos-
so cordial e chalutziano

Alei VtAgshem

 

Adolpho N. Cheinfeld
Maskir - Artti

 


