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Chaverim,

Shalom!

1- Proximas aliot p/ Bror Chail
Em vista de sua ultima carta, modificando a orientação antetor,
estamos atualmente pensando estabelecer o seguirte 01800,8 hachsherá e aliá dos remanecentes de Bror Chail (este plano airda náo é
oficial, uma vez que a ט1+1ת8 0812062 da H.A., com o atrazo de uma
resposta positiva sobre o assunto, aprovou um plano baseado nas EEES

cartas anteriores)-:

Miá de DezembroChenfeld
Blandina
Ana G.
Gimico

Chaverim do 6º 6 89 g. de Janeiro a Marco na Hachshará

| Ioche

¡Mario

v Sara CZ.

1) Elisa

> Nelson

í Rute S.
+) Fari K.

622001 6202/2

Cr

000

260

= Jarete G.
ב

br ל

Gerson K.

1 Chico

(1 Suzana

¡3 Chulinho
rv Ilana

($ Flora Ge
)/ .18

“
.

em 28 de Abril
Estes chaverim deverão tambem constituir o grupo aliá,
sair
devendo
e),
(ou 7 de abril, ainda a ser marcado definitivament
nos dil
especia
peula
uma
para
aliá,
da
antes
més
um
da Hachshará,
E:
versos snifim.
m, no sentido de
Torna-se impossivel aceitar a orientaçao dos chaveri
a qual estao pla"esconder" esta aliá. E justamente uma época para
o ano de 58, não pomiffcadas aliot de outras tnuot, e durante todo
Nao haverá, proaliá.
sua
de o movimentodeixar de fazer sentir uma
mas terá um ca,
passada
iana
chalutz
t
shlichu
da
"rash"
o
ente
vevelm
os srifim. No
para
peula
esta
iro,
finance
e
vo
lrater interno, educati
ação do 3º Seisertido externof coincidiremos provavelmente a comemor
da de carater
der de Pessach, nos snifim, com uma messibá de despedi

.(Evitaremos, com
grande, festivo, com a natural propaganda a p/resjdto
Chail),
Bror
garin
um
mais
"
gm certeza a propaganda de

de Abril
Casos airda pendentes para aliá
Abrão XK.
Jaime
Kutner e
Tuba
bachura
Noemia

Ház

JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA
איחוד הנוער החלוצי

ה
HANHAGÁ ARTZIT - נהגה ארצית

Caixa Postal. 1601
SÃO PAULO - BRASIL

Jaime e Tuba-: Por motivo da saude da Tuba, o Jajme pediu novamente
o adiamento de sua aliá, desta vez para Abril. Corcordemos com isto,

EEXXEY principalmente pela situação do snif Recife, com a recebte de-

firição de sua shichva mais velha, e que desacorselhava uma atitude
Jámme foi cumuricado, pomais radical com o mesmo, pelo menos agora.
rem, ser esta data a ultima que a truá lhe estabelece.
base
Noemia F.- Tem sua entrada em hachshará marcada para dezembro Da
rormaitmente, aliá com este grupo. Alguns problemas recentes com seu
pai, porem, levam-nos a considera-la como "pendente", por ora.
5
Abrão K.- Por problemas familiares, 6610 808 8118 para este grupo.
tambem uma data ultima.
um ano
Kutrer e bachurs-: Atualmente nos Estados Unidos, pediu mais
Aprode licença do movimento, para estudos, e aliá direta dos E.U. epoca
abril,
de
aliá
esta
até
prazo
o
demos
e
direta,
aliá
a
vamos
pela qual o movimento ainda se responsabiliza pelafalia, como chaver
do mesmo. Não temos ainda resposta a isto.
do Zirho e de
Nas lista que os chaverim enviaram consta ainda o nome

Judi Feiguenson.
de umx ano,
Y Zinbo- Já cumunicamos queao mesmo foi corcedida licenca
daqui no mes
vara estudos na Europa, e aliá direta. Deveria ter saido
0 Medrigal a Eupassado, porem, com a possibilidade de levar corsigo
s que a
Propomo
.
Janeiro
para
viagem
sua
adiou
ropa, para concertos,
e intenso com o ZiV.H. mantenha, apos sua viajem, um contato direto

.—-: Em vesperas de sua entrada em hachshara, há duas semanas
dire atraz, desistiu, por »ressão de seu pai, devendo agora, seguir
Ainda
to para Eretz, onde pretende fazer algum curso profissional.
daremos mais detalhes aos chaverim, pois, será interessante um contato irtenso de Bror Chail com a Judi.

Remanecentes de B.C.,
Na Hachshara
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el Léa
os chaverim Hugo, Jaime Z. e Raqu

2

JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA
איחוד הנוער החלוצי
HANHAGA ARTZIT - MIN Manim
Caixa Postal. 1601

SÃO PAULO - BRASIL

1
ão. ...
continuaç

Algumas explicaçoes-:
-Ferrando Grossman-: Os chwverim o colocaram na lista, com um pouco de
surpreza nossa. vediram-ros há algum tempo atraz, reconsiderar o deci-

dido a seu respeito, e não coloca-lo definr;fitamente em nossas listas.

O Fernando nao mais nos procurou, mas por contatos que manteve com a

hachshará, ultimamente, manifestou sua vontade de aliá, quando curado.

Pedimos que nos escrevam o que persam a respeito.
“Fernando Greiber- Por pédido seu e de sua chevrá em Recife, aprovamos
na ultima reuriao da H.A. seunome para a chativá do 8º garir, sua chevrá mais natural.
-Newton - Consta este nome em s/ lista extramnhamerte, pois em todas as
listas por nós enviadas consta este rome como chaver da chativá do 8ºg

ao qual pertence

há um ano.

-Rosinha P.- Por atrazos nao justificados, na sua entrada em hachshará,
suspendemos seu shéilon temporariamente, nao constando por isto seu

nome nas listas atuais. kxeyxaxgimerkigy Porem,

há possibilidades da

Rossinha ingressar ra Hachshará em dezembro + 6 isto se der,
vertercerá ao grupo aliá de Setembro.

ela

-Gostariamos que os chaverim nos respondessem-sobre:
1- Perspectivas de hachshará em Meshek Vatik do grupo aliá de Abril.

2- Possibilidade da união do segundo grupo (setembro) ao primeiro(abri

na hachshara em M.Vatik.
3- Possivel adiantamento (

E
se as condições de trabalho assim o permi-

tirem aqui) da aliá dô segundo grupo ( para agosto p.exemplo) com pers
pectivas de maior tempo conjunto ra hachshará em M.Vatik.

2- Planificação de chalutziána da Ghativá do 8ºgarin
Enviamos para os chaverim, logo após a Peguishá de QGhalutziut
em agosto, um esquema completo de nossos planos sobre este assunto .
Voltamos a lhes erviar novos dades em outubro, sem receber resposta,

a rao ser as injustificadas reclamacoes nesta ultima carta de 3/11.
Voltamos agora a esta planificação, com algu s aspectos novos, apos

a reunião da Maskirut da Chativá (10/11) e reunião da H.A.(17/11).

E
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conti1 nuação:

Lista atual de chaverim da Chativá do 88 garin
1])Aron M. Bogushval
Ana Miller

2)Sara Leserowsky
) Abram Szerfare

3
3
3
5
3
9
4
4
4
4
4
4
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Regina Radovaritz

Raquel Fichiman

Elias Edary
Salomao Edesberg
Mary Cditfman
Bernardo Kiliminik
10)Newtor Schor
ra Gurvitz
12)Ana Gorenstein

13)Moises Bentkowsky

14 Bernardo Kuchimsky

15)Cecilia Struck

Elda Dicker
Jose Pirilo Blumentel
Max Sisamer

Henrigue Kushnir

Waldemar Avritcher
Jacques Corch
Milton Lando
Noe Milstein
Waldomiro Kahn
Sara. Altman
Jaime Pinsky

Leo Harif

Jacques Bahbot

Clara Alterman

4

Bernardo Piteiman
Arao Kremer

19)Eva Miler

4

Elisbet

22)Guita Vinder

5
5

4

16)Cecilia Pinsk
17)Nair Elezari

4

a Roisman

5

20)Léo Zalstein
o Zeltzer

23)David Alexandre
24)Sofia Kupershmit
25)Enio Galbisnky
26)Lisete Súibelman

5

5
5

27)Armando EF. Weil
28) Jose Starosta

east Milgron
30)Henrique Kupershmit

:
atualmente em 280080828 - Novembro 57

1)M. Bogushval
2)Sara L.
3)Abram S.
 וR.
5)Elias E.

Planificacáo - Dezembro 57 - na Hachshará

XI os 5 acima, mais

6( 18000068%
7)Raquel Fichmaa

8)Fernando Greiber
9)David Alexandre

10)Beraardo Kuchisnky

sa Eva Miller
12) Max Sisamer

Isac Kapulsky
Loeb

Fernando Zisman
Fernando Greiber

sonia Drebshinsky
Mina Mandel

Jose Kremer

Benjamim Vainstein
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Planificação - 7 deMarço 1958 - Na Hachshará
Os 12 acima, e mais:
13) Waldomiro Kahn

Ta Cecilia Pinsk
15)

Cecilia Struck

21)

Mary Coifman

16)
183
18)
19)
20

Sara Altman
Milton Lando
Moises Bentkowsky
Bernardo Kiliminik
Salomão Mendel

22) David Roizman
23) Enio Galbinsky
o Ana Miller
25)

Elda Kickier

27)

Jose Starosta

26) Henrique Eupershmit

28)

Jose Kremer

Sofia Kupe shmit
Fernando Zisman
Sonia Drebshinsky
Mina Mardel
Benjamim Waintein
Guita Vinder

35
Plarificação- Março de 58 - Na Truá
1) Newton Schor
As

3)Ana Gore: stein

4)Nair Elazari
5)Leo Zalstein
6)Bernerdo Zeltzer
7)Lisete Soibelman
8)Armando Weil
9)Cecilia Milgron

10)Jose Blumental
11)Henrigue Kushrir
race Avritcher
13)Jacgues Corch
14)Noe Milstein

15)Jaúme Pirsk
o Harif

17 )Clara Alterman

18)Bernardo Piterman

A0)Arao Kremer
20 Isac Bapulsky
Elisabet Loeb
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-Esta planificação foi feita após asseifot nos diversos si ifim sobre
suas perspectivas de trabalho. Ela esta, porem, sujeita a uma minima modificaçao no Kinus, pelas necessidades de shlichut nacional.
-À proxima entrada de chaverim,

em hachshará,

se dará em agosto,num

grupo menor, a ser plarificado pelo Kinus.
-Oficialmente, ainda, a data de aliá deste grupo,édezembrode1958,
(« REK Sua perspectiva real, porem, parece ser abril ou maio de 59, perquitindo um bom periodo de shlichut chalutziana ros snifim, alem .de fa3.

vilitar toda planificação chalutziana futura.

Devera ser, este primeiro grupo, grande numericamente (mais ou menos
35 chaverim), por isto, tambem plarificou-se desta forma, as entradas
de março. Normalmente, um outro grupo deverá azaxxk completa-lo, me-

nor, saindo daqui, em fins de 58.

Seu funcionamento, como chativá tem sido até agora bom, mostrando ak
x No acerto desta forma organizacional do garin. Faltam-nos, porem, uma
melhor orientação, oficial, para o meshek gemssao qual se dirigem, Já
S
escrevemos isto aos chaverim. Para a peulá da chativá, em fevereiro,
“SN
onde estarao reunidos todos seus 55 chaverim, precisaremos ter algo
ue concreto neste sentido, ou seja:- meshek para onde se dirigem; XKEKE
sua situação meshki, chevítati e tnuati.- a orientação profissional,
para o meshek e suas necessidades (hoje, com este grupo, completamente
possivel de zer realizada bem.)- o problema de Tzavá ou rão do garin,
e toda serie de problemas com esta hashlsmá relacionados.
-0 problema que Hoje nos defrontamos, e que foi objeto de estudo resta
ultima reunião da H.A. ( escrevemos sobre isto aos chaverim em principios de

outubro,

esperando resposta até a reuniao),

é a da geraçao

que imediatamerte lhe segue, a chativá do 9º garin, airda nao formada. É, como os chaverim podem constatar na sistematização educativa
enviada, uma ge açao numericgmente fraca. Normalmente,

ra orientar

sua formação como garin,

até

julho de 58.

o kinus deve

Nada resolve-

mos nesta reunião da H.A., esperando resposta as perguntas feitas, e
que eram:
- O que significará, em Eretz, perante os problemas gerais de RXAXXX
heshlama do Ichud, a formação de um novo garin na truá ?(Naturalmente querendo dirigir-se ao mesmo meshek que o primeiro?
- Qual em geral, o pensamerto para os futuros garinim brasileiros?

Dependendo desta resposta, teremos tres caminhos a seguir:

1- Formar rormalmente o 9% garin e orienta-lo, como garir ao mesmo
meshek que o oitavo. ( Apesar da distancia que nos cerca a isto, será, sem duvida um garim fraco, 20 e poucos chaverim)
2- Uni-lo á chativá do 8º logo apoé sua formação, como mais uma gera-

da
;
ção que se agrega aquela.
¡3- Uni-lo 8 geracao do 10%garin, como uma chativá ampla, atrazardo um
pouco, a epoca 86 sua formação,
outra.

como chativá de mesmo destino que a

Somente com a opinião dos chaverim sobre estes problemas de ambito
ezterno, poderemos  שuma solução a melhor tambem internamerte,
é
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