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Chaverims Shalom,

Acusamos o recebimento de vossas cartas ref. 597-01, 02,03 e nos apres-.
Samos em responder apesar do atraso, que se justifica pelas atividades centrais
da julio e início de um novo período de trabalho na Hanagé. E 4

Com esta queremos fazer um levantamento da situação chalutziana do nom |
vimento avês a realização da peguishá de chalutziut última e tecer algumas 0008100-|
rações a respeito de perspectivas próximas e também uma pequena análise sôbre a

situação geral do movimentos 4
1y

Chaverim em hachshará1957 Chayerim en militância Geração KEBI=
1. 180 aero 5 1559) (de chativá do Sfégarin) —_Ein-Dorot E

Ze Chico Weil e a. 1. Suzi / ]
.3e Henrigue Kushnir 3, Seller 2. Valdo $ y
- Le Isaac Grinberg À imá é 3. Jaques Ho y
- 5. Raquel Léa Issler $ 78 David A. Natan Katz /
6. Dina Aidelsen é, ו De Hélio Niremberg.

. 7. Valdomiro Koln Te ל 0 6. Gilda Swes 14
- 8. Ana Miller 8, Bernerdo Pp. T. Zinúcia 3%

«9e 011%8 Winier 9. NoS Me . beni SON

- 10, Samel Tabejansii 10. Dudu 9, luis No a
- 11. Clara Fishman E 12, מסר 10. Nelson A
12, Sara Zimerman (brinuati) 10, Mato 11. David a
13. Anília Aisen (ger.b.Dorot) 13, Aids 12. 76 Eduardo a

lá. Fani Moamec. (idem) lá. Poirs 135 Valter 9

dia Jaime Zirmerman 15. ai 14. Marcos el
164 Shoshana Rubin 1. 4% Tale y

(7. 1-65 Avila, )44( 17. Moises B, 16, Jaques : E
18. Elda 17, Bola sE
19, Cecília Mi og ge si
20. Pirilo( no machon) א

A seguir temos a geração da K.Adamá, maapilim 21 Eveline
de 1º ano, com apenas 16 chaverim, 22. Anita

 

  
Também a shichvá de bonim nacional é reduzida e nem de23. Solita

todo homogênca, dificultando a perspectiva de geração nacional, 24, Hôlio (machon) |
Analisando o quadro acima e levando em consideração 25. Isaac “

que as necessidades dos emifim naoforem de tedo supridas 26: Revoca "ip

no último plano de shlichut, que nao existom nossibilidades de effxaSamuel "

novas entradas em hachahará antes ds desembro, que a passagem é

de trabalho na hachshará deve ser feita, chegamos à conclusao de que antes de

maio 60 ano próximo não partirá nenhum grupo, apésar deque levanos em conta a

necessidado às reforçar o atual grupo que se encontra em Ergtz.

O próximo grupo aliá deverá serconstituido pelos chaverinm que atual=

mente se onoentram em hachshará,com 0706020 ₪68 nomes assinalados como perten=

contes A geragios da Kin Dorot(são dois). As próximas entradas em hachshará do=

vorão se dar em dezembro déste ano e mais, jeneiro, março e agôsto de 1960, à

Com a ali£ do próximo grupo, deverão astar em hachshará, até. agôsto |

E

 



 

mLmo

de 1960, os seguintes chaverim 1
1. Amélia Aisen
24 Fani Moamed
3. ânita

de Zeltaor
eDudu
Gs Elio
To Jaques Mo
8. 2é David
9. Peivo

10. Léo Se

Em agósto de 1960 deven enbrar:
1; Levy
2. Moshé

3. Gilda
As Hélio א.

Quento a essas entradas em nachshará e demais planos para o ano 69 1960 deverão

ser vistos de forma concrete na próxima poguishá de novembro, j£ que na de agora

fizemos מ : À

Assineram sheeilen os chavorim correspondentes à KEBI dovendo a K.Ein Dorot

estar definida até os próximas atividades centrais; unindo-se mum marco chalutziaso

comum.

Podemos hoje em dia constatar que o movimento vai pouco a pouco superando

Eetoruinadas dificuldades e se bom que não podemos ser demasiadamente ctimistas

podemos encarar a situação sob um prisma diferente ao de um ano atrás. A experión=

acumulada pelo atual grupo dirigente, a solugao do problema dos shlichim, a vinda )

de Cerebina e ERfrati e outras circunstâncias são fatôres que determinam essa melhoris

Ko entanto mito resta ainda por fazer se vemos 08 números reduzidos das /

gorações quase guem à chetivá do 32 garin, bem como seu grau de preparo, em vários:

sentidos»
Áneza a osta enviamos a ata da Última reunido de Hanagá, que servirá de

complomentação às considorações aqui levantadas, completando 0 quadro geral da

situação do movimentos»
250000808 00 satisfação o relatório das atívidados da Vaadat Hatnuê é

cremos que todos os chaverim de movimento devom receber e ouvir ao máximo

acerca do que se passa como Garin, Brez y Bror Chail, ote.

Por ora É sb:
Aloí Voagshem

 


