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Prezados chaverim :

Voltamos a abordar o assunto da aliá dos acompanhantes, a.im de tornar ain-
da mais claro. o nosso ponto de vista, já expresso na carta de & de outubro =.
HA-=206 ,

8

A) O meshek está interessado, e muiio, em receber aliá de bilti-inuatim, 1
especialmente de jovens ( idade superior á idade de movimento) e de casais |
jovens, com ou sem filhos « EA
B) O caso da Clara L. foi um caso especial, conforme já explicado na carta
HA-206, Alias tambem neste caso, de acordo com detalhes novos que surgiram,
foi o assunto reconsiderado e a maskirut já escreveu a respeito .
C) Consideramos a aliá dos seguintes casos : 4
1) Chaverimdomovimento - A sua alió depende unica e exclusivamente da apro»

vação das instâncias do movimento, Chegando á Israel são automatigamente |
recebidos no meshek como em sua casa, e passados 5 meses de estadia no
kibutz tornam-se chaverim,

2) m n j - mua - Tratando-se de jovens - aindá que com
idade'um pouco superior & do movimento - que passaram períodos actermina-
dos na tnuá e na hachará, a sua aliá depende exclusivamente da aprovação
das instâncias superiores do movimento . Chegando a Israel são automati=.
camente recebidos em casa, continuando como muamadim durante o período de.1 ano, passando então a chaverim, com aprovação da asreté clalit , 1

SJxMixtarfím Há que destacar de que a passagem pela hachshará é por nos
considerada indispensavel para os componentes desta categória,

>) Mistarfim - Quer trate-se de acompanhantes solteiros ou casados, com ou |
sem filhos, incluimos nesta categoria adultos que querem fazer aliá e
dirigir-se para Bror Chail, sem passarem pela tnuá ou pela hachshará, &
( Passagem de alguns dias ou 2 a 5 semanas na hachshará, conbideramo-1as'

simbolicas, ainda que uteis, mas mantem o candidato na mesma categoria)
Estes casos dependem da aprovação de Bror Chail, O nosso sheliah 60
tante oficjal fará a seleção primária, mas a aprovação final, apos o en-
vio de detalhado relatório, será dada pelo meshek, o qual tem que consi-
derar fatores objetivos, como casa, kitá para as crianças, etc., que nem
sempre são do conhecimento detalhado do sheliah , Contanto com a aprova-

ção do meshek, será o candidato recebido aqui como em sua casa, pa ssando
o periodo de 1 ano como muamad, apos o que a assefá clalit aprovará a sua:
entrada como chaver » (FICA entendido de que, nos casos em que o movimento |
ou o meshek aprovou & aliéá de um muamad ou de um mistaref, fica o Ki butz ו

responsavel moralmente por êle, e em caso de não adaptação a “vida kibutzia
na procuraremos ajuda-lo moralmea e tecnicamente a encontrar outra forma
aeefiga mais apropbáda no país .) ya
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4) casos especiais - Todos os casos especiais, não abrangidos nas categorias

5)
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descritas , somente poderão fazer aliá para Bror CHáil com a aprovaçãoa priori, desta , O movimento enviará um relatório detalhado a respeito
e o mechek, de acordo com as condições objetivas reinantes, decidirá ,

de lis e de parentes - Pelo fato de ser muito extensa a lista de
averim que querem trazer os seus pais ou parentes próximos para 9 meshek|

deve cada easo ser examinado pelo meshek, estando a aliá sujeita à apro-
vação do meshek, o qual julgará de acordo com :
a) a premencia da aliá , (b) as possibilidades objetivas de klitá do
meshek ( casa, condições técnicas, etc.) , (0)"%סע" - fila = segundo o
vetek do chaver em questão ,

Esperamos que desta vez 0 assunto esteja totalmente esclarecido e combinado|
entre nos, Na medida que os chaverim tem observações a fazer pedimos- lhes
que nos escrevam com toda a urgencia a respeito, a fim de evitar desentendi-.
mentos desnecessários ,

De resto julgamos muito importante qualquer ação a ser desenvolvida pelo
movimento no sentido de aumentar a aliá de jovens e adultoskx (até a idadede 35 anos aproximadamente) para Bror Chail, e somente impomos as condições.de qualidade que o proprio bom senso dos chaverim impoê, devendo porem a
aliá se processar segundo o esquema exposto acima .

Sem mais, aceitem os chaverim as nossas Saudações chalutiianas
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