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Prezados chaverims:

Estomos saindo de uma reunião de Vocdet Hetnug, com o par.
ticipação dos chaverim Buby, Sesen e Edith, no dia imediato ao de
suo chegada ao pafs. E fizemo-lo assim pois queremos que esta nossa
carta chegue a tempo pers o próximo plengrio de chalutziut. Bevoss
so Última corta retiramos os pontos que exigem uma resobução imedia-
ta, e deles fizemos nossa ordem do dia. Quando os chaverim voltarem
do chofesh alig, na semens que vem, pretendemos reunir a Vasdg numa
reunião ampla, e ouvir o relatório dos chaverim sobre o movimento e
tratar de todos os assuntos que: os chaverim trazem poro serem resolw
vidos aqui. Assim, a ordem do dia desta reunião, contou com 3 pon=
tos: Chalutziut, Col“ombia e shlichut do Naftali. E-sobre as:conelu
sões a que chegamos é que queremos escrever-lhes, E

Na parte de Chalutzlut, vimos alguns pontos. Dividiremos
para maior clareza, em dois capítulos. 0 12 engloba os problemas da
aliá de dezembro e. margo, e em geral, do 6º e 79 garin. 0 2º, os
problemes da alió do 82 garin, formagáo do nomo é chativá A,

|- A decisão da vinde do 72 gerin a Bror Chail envolveyu
problemas de ordem política de importancia primária, e foi tomada
após discussões prolongadas e violentas. Ea resolução não encerra
problemas maiores na medida em que ela se cumprir no 8mbito da reso-
lução como ela foi tomada. Isto é, de que o setimo garin encerra sua
alióá em 1957, e de que o oitavo gorin virá para Israel em 1958, Hg
um engano por parte dos cheverim em pensorem de que, os problemas desoporeceram, em quelquer coso. A aliá de grupos grandes sé pode se dar +
até o fim do corrente eno (1957). Toda o alié de 1958 deve ser feita
em grupos pequenos, de no méximo 5 a 6 chaverim, Sabemos das dificulda
des que isto acarreta ao movimento 6 à hachsharg. Entretanto, se fizer. 8
mos uma avaliação correto do que é menos prejudicial! para o movimento,
veremos que será esta aliá em grupinhos.Un grupo grande em março-abr;|
(como voces propoem) e ainda mais com o ediamento da alig do oitavo
gorin, voe dar a todos, sem 6 minima dúvida, s impressão de que trou-
xemos tembém o oitavo garin a Bror=Chail, e de que & o nono que esta-
mos enviando em inícios de 1959, E este foto jogará por terra todo o

(segue) 



₪ ל
Das

trabalho por nós desenvolvido na Hanhaas Eliong no sentido de tronsfor-
ה8-|6 num orgonismo vivo e Útil para o movimento, Hé alguns anos jé

estamos batalhando para-orlentor o dentro! mundia! do movimento por ca-
minhos sérios e sadTos. Encontramo-nos hoje no ponto sanxinimnkex cu |-
minante deste trabalho, e todo o movimento sofreráséria erise se tiver
mos. que abandona-lo.Chegamos o oventar algumas formas de como organisar
esta alig. Pensemos ne possibilidade de ampliação do grupo de dezembré
ao maximo, e o que era paris ser o grupo de março-abril, dividir em,
6015 , 15765, סט mais grupos pequenasde acordo com o número de chover im
que restoren, e que fariam 0]16 ns época mais conviniente 7% Tnuá,
póra à hachsheró e para chevrá. Mes, à resolução de forma de como fas
zer estó em vossos mãos; O que queremos mais uma vez ressaltor é de
que a forma por yeces proposte encerra gravíssimos problêmas de ordem
polftica,'e é Impossivel de ser efetuada, Queremos, para terminar es
te ponto,A que voces não devem se preocupar com o problema da!
hschshará em meshek vattk, Nós aqui quebrer=nos-emos a cobeça e resol ||
veremos o problema. A hachshará destes chaverim estó assegurada por טו
ma resolução reconfirmada agora de que “a: todo olé chadash no meshek y
tem direlto de receber hachsharéá em meshek votiks Vão sair com este
garin que recém chegou choverim quese encontrem no meshek hg vários
meses, quais sejam, Juga, Ozer, Ida, Esther M, e Raquel Sz. Os demais

| só não sairão por problemas de ordem pessoal, porisso, nos vossas const]
derações não tomem em conta este argumento.» Nós oqui assumimos comple-||
ta responsabilidade de que todos passarao por hachsharg.

2- No referente sos gorinim 8º e-9º e chativs Alef.: Antesde
₪8%5 nada, queremos dar nossa concordência com a omplisção proposta ao
82 garin, (Nachal Oz e K.B.K.).  SegundoxQueremos deixar patente e cla=
ra a nosso firme intenção de fozer do 2º migol tnusti um mifal completo
e sério como é Bror Chail. E podemos desde hoje ver quê isto não serg

facil. As necessidades de hoshlomé pare meshekim são grandes , e as
fontes de chalutilut não estão na mesma proporção e o movimento brasi=
Leiro, e sul americano em geral, ocupam posição importante no quadro co.
lonizatório. Mas, apesar de não sabermos aindô de que forma o feremos,
está claro quedesempenharemos e teremosg de levó-lo avante. Entretan-.

to, uma colsa é certa: somente termmos possibilidade de ser bem sucedi-
dos; nas seguintes condições:

l=:deve haver. uma perfeita coordenação entre voces e n3s, Qualquer pas.
so a ser tomado deve ser feito depois: de mútuas consultas, a tempos.

2- todo o cuidado dever ser tomado desde sgord. po
3- que es questões políticas, com as quais estomos em contacto didrio,

vóc”“es os compreendam como nós lhes escrevemos.

4- uma correspond“encia regular e Intense, e pormenorizado sobre tudo 8- que estiver scontencendo, : Estes cartas devem ser 6016061815

não serem publicados, nem. para fora e nem pore dentro do movimentos:
Tomar especial cuidado com o Noistat, que não deve saber de nadas 



; Neste espírito, alguns problemas por voc“es leventados ns
Última corta, que tratamos na reunião.

»|- Alié do 8? gorins se as condições de trobalho nomovi=
mento/exigem o odismento desta alié para infeios de 1959 (entendemos
morgo-abril), concordamos com eles Ele encerra problemas grendes, que |
estemos dispostos a enfrenté-los aqui, Optemos, neste caso, pelo menor |
dos males, Entre o gdiamento e a continuação da tenção de aliá em que -
o movimento vive há alguns anos, e ainda acrescido da necessidade de - ;
conservar estes chaverim por mais um periodo de trabalho na tnué, levam
nos 8 concordar com,o referido adiamento. Queremos entretanto fozer 2
importantes ressalvas, A la. é de que de forma alguma deve-se tornar
público este fato agora, Principalmente para fora do movimento, e para
dentro também, *a medida das possibilidades. Somente na ocasjão em
que for impossivel adiar, levar a decisão sos cheverim do garin e ao
movimento.” Para fora, escrever=lhes-emos na gpoca em que deve ser feit
Em todo caso, por ora, montesem 'especial, exteriormente, o data antiga

(meados/de 58). A segunda, é de que março-abril deve ser a deto úÚlyima
para esto alió, e que nenhum outro adiamento se verifique, do contrário
a Situação se tornará insustentavel, .

¿2-92 garin: De forma alguma 6646 800606" 8 noi Tera de
que se está organizando um novo gar in no movimento, pois, no momento em
que ela vier, automaticamente surgirá a pergunta " Para onde Irá 7? E
este gerin passo e constar dos planos de hitiashvut do movimento.  Exls
te hoje na hônhagó élionW uma vaadá de hitiashvut, que cuida da organi-
zação geral dos planos de colonizeçãe, e onde estas sei todos chaverim
de outros meshakim, preocupados ne solugio dos problemas de força de
trabalho dos meshakim. A vontade férrea de concentrer um número gran-
de de chaverim de tnué broslleira num meshek próprio, existe entre
nós que somos 0606 mais que um dos perticipantes desta Vaadá, Não sas
bemos ainda o que terá, por força des circunstênnias, de ser o 82 א
rins Talvez tenhamos % fazer novas ampliações, afora esta que vocêes
estão pensando fazer agora (Nochal Oz e K.B.K.). Eventualmente tenha=
mos de incluir mais uma geração, dependendo do desenvolvimentodas coj-
sas aqui, e, no momento em que existir o 9º gerin, automaticamente fi-
ca=se restringido nas possibilidades de_fazt=lo. Poristo, silencio
completo sobre o 92 gorin;, nem uma mang3o nem oral nem em cartas, temé
rios ou publicações, do contrário voces estarão pondo em jogo a sorte.
do 22 mifal.

32--Chativó Alefs Existem muitas discussões nó mértto do as=
suhto, sobre à qua] vocês receberem uma corta há alguns meses; mas nac

é sobre o mérito que queremos escrever, Deixaremos pêra outra 0089186 |
Em todo-o caso, de forma alguma voces devem utilizar a nomencdatura de
chativéalef. Propomos chativé Bº gerin, “a exemplo do 69, ou 8 ga-
rín simplesmente, womo voc”es acharem. melhor. A Hanhagó El long se

prepara para efetuar uma discussão geral Sobre a questão de chativé, 



o. que mais cedo ou mais tarde se daré. 0 mais tardar, será-com a un %
ficação, quando teremos que seir'com planos colonizatórios comuns, 7
possibelmente entes disto. E, pora não colocar à movimento bresilei=

-ro em situação dificil perante o movimento mundia] e perante sf mesmo;
é de toda a conveni“encia: que vocês nos ouçam, e neste problema, que.
É quase que somente de nome, não façom questão de prinefpios O núme-.
ro erfima ordinal 8 deve estar presente, qualquer que seja o nome que |
voces derem,

q

Colômbis: em.poucas- pslavras,. estudomos s questão do conti=.
nuação ou. interrupção do trabelho na Colômbia, e chegamos e conclusãe
de que não devemos, de forma alguma, abandonar um trabalho jé comeca-
do, Deve-se *a todo custo persistir nele

Noftaliz -concordomos com a mudança. A H.Elioná somente. to:
mará medidas concretos no memente emque voces e o Naflati lhe escre:
verem, 4
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