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São Paulo, 16 do julho de 1958

$ Conforme a carta dos chavorim, pensamos

estabelecer o segu para os remandentess

a Shlichut em S.Peulo do 7 a 20 de a osto ( trabalhos pare o Chag Hlesssor

da bachsharéá, e passagem de trabalhos),
b- De 20 de agosto a 14 de Jetembro= 2021060 6855%
e- Dia 6 de cutubros Al4 do 1º grupo pelo "Cabo San Roque”.

6- Dia 20 de Qutubros ALi4 do 2º grupo pelo" »

A divisão definitiva en ninos dos 2 grupos, será foita na Montçã e cumunionda
aos chaverim, À distancia entra as duas ה $de dias, que será mantida:

na continuação em linrselhas Outra possibilidade Éair Outubro e 10 de Joves
que pensamos ser exagerada, 6 projudicial as plan s daquiw Esperamos por

resposta dos chaverim Ae esto assunto, assim como tambem os pensamentos que

tán sobre a Hnchsharéá qu Brotz, dos mostoga

2- Chat go %  \ 08%26 407026 Rosolvor alguas assuntos importantes

( internamento) Rr a 000%174. Sontímos não receber ató agora, propostas mais

concretas dos ehavoránm os relatorios due devem ter recobido, De qualquer

forma, porem, as re serão internos, com possibilidado do modificação,

conforme propostas dos gháverime
a” inpliação + Fortim realizadas asseifoy de chevré da gsração por vocês

conhecidas como do 9º garin (KeBsk. do SaoPaulosZó David, Sonjamim 7604 = 6

Bror Chail do Fãos Shoshana ), É uma geração, 20108 relatorios que receboram

o fato fraca na y com possiblidados de ser aumentada, porem Atingo hoje,

7 chaverin dofinidos. Estos chaverim, $ poros nossa que se una é chativá

uo oitavo garin, Sua en em hachahazê ser estabelecida juntamente

son a retaguerda da chati em março do 1959»
de Ieghaiazfs= Inoontraese hoje ex Bin Jerot, 24 exavorin da Chativá. Em

agosto doverao ingressar meis 6 chaverime É nosso pensamento manter a estrutu=

re de sua chevrá, duren e todo opta segundo periodo de hachebarê, uma vos, que

passeio sa primeiros meses de adaptação, esta chevzé so estrutura dia d dia.

Atualmente parte destes chave 28%80 em Hishlachat polos snifim, apresentando

a Mossíb£ em comemoração ao 10º aniversario de Bin Dorot, e lançando o nome de

Exes 20 conhecimento do ishuvs Na hachsharé , on 4 meses, osies Chaverim trensíoz

marem sou aspecto meshki, sendo alvo dos maior s elogios do Vasd Leman Eachsharé

en qua ultima visita. E roalnento, a hachshará desta ohativê, o ponto alto da

trw£ hojo em dias Pedimos a Vellatimá, encontrar formas de contato dirota com

estes chaverim em Fechshafiá, soja atravós de relatorios do meshek, de lista de

mosbaky dx 2114, dos contatos dos shavoris com Eres, de suas impressoss, ete,
e 1 4 preocupação em manter O grupo como se entontra ,

hoje em bachshará, seré a mosma tambem para sua elião Pensamos que minimslmento

do 26 a 30 chavorim, comporão seu 1º grupo aliã,

Ichud Hhanoar Hachalutzi 
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Na data, porem, reside o principal problema. Faremos naturalmente uma reunião es

pecial como podem, para tentar 0 aprossemento da 4116, Mas venos nisto, une sôrie

de inconvenientess
- & Mostzá, dovorá plonificar o trebalho da tuuê, até a proxima 70168 y em fo

verciro de 59 À aliá da chativá, deverá significar um esforço grande na sua sube»

tituição em hachshará, ou mesmo de alguns em trabalhos na Truá- é isto nos parooe

âmpossivcl feze-lç en mendos de um periodos

-— sabem os chaverim o que significará em confusão no trabalho, uma ali£ grande

poo. de machanot
W ista al16, mais ainda que a atuel mishlachat da chotivá, deverá constituir um

fator educativo muito grande pura a Tmuá e para o iehuv, em rolação a Erege Do=

verão os chaverim faserem uma oblichut chelutziána nos moldes das anteriores,9x

eonua a pI ali£, E cla não pode ser feclizada sinão após a HE

6 .
- o proprio periodo de hachabará dos chaverim, para que melhor constituição,

deverá sor minimalmente do um fio, É muioria ds seus intagrentos, ingressarem en

בלעעתצמאצצת março - 4116 qm fevereiro siginificasá intorrónper em dosenhro cuantos

sinda, o poriodo de hachshart, ; /
- toda planificação ol futuras está sendo clúborada tonaado-so en can

ta a a118 den chaetivá en fins יאלתוירקילכיב"
rá em março de 59 (com vanguardas em degonbrodo 58), o constituição de uma nova

chativê om julho de 59» Parece-nos dificil, agpra pelo menos, modificar alguna
cousa nistos ,
Podemos entender os motivos que 08 1670288 & propor é apressamento da alió. de

as condições o pormítissau ט fariamóse Mes vemos nisto, não só um esforço impon=

sível para o movimento e da mês consequências para o futuro, como vregudicial
tasbom a propria chativão
ontsÉ£ devo:á resolvs* intormanento, à data da ₪118 40 1% grupo para fina de

02 49 59. 76184 planificará os grupos gestantes de chativá, provavelmente
para agosto de 59 e deganbro de 59

ão € Bo s E nosso objotivo ccrum, tentar concentrar e
possivel de chavorim em y que pomita un bon desonvolvimento. Preocupa

nos bastenteesto assunto, e Vemos nesta conigscó que formaran , no sheliach de

Erez para a ,sohsharê, no contato que 8 Ghativí está mantendo com + meshek, na

repercusnão ljue pouco a poboo tara O nono de Grog na tnuá, fatores positivos pam
zo uma plonificação futuras 8

E nosso ¡ensenento, após a união destes 10 chavorim É chativê, concentrar todo o

trabalho em tomode 2 corações de muapilim, que por sinal, É quantitativa e que-

litativanente bos. -

Einimelmente

por

enquanto,

devem nossos planos para Brog =

tingir entaos
le à obativê do oitavo garin
2- à atual geração da KeBeE (10 chaverin) que se une a chativá na Moataá
3- hs gora;00s que vs. as corhocerian como de 10% e 11? gariny que deverão

ss unir proximamente, e censtítuir-se en chativé do 9º garin, em julho 59

Está claro; que estas denominagoos e planificações cão internas, e externamente

se tomaré o cuídado necessario ao faze-lage

“Ichud Wanoar 3946041016 
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do 9º garine
3 obativi do 8º ge

de gruyo de chativa do 8%g.y o entrada en hachsharé

do 9%
da chativá do 9%, e de alif do remanecantes da cha=

a... ánqui, imaginar algms problemas que qurgixão em rolação a tudo 86

não ser cínda o ano da eliá da chativé, a a pers Eres so prolongar ainda por

59, 60 e nais tardo as dificuldados para a aliá da chativádo 9%

E porsm, o plano que pensamos, melhor so adapta as 00830088 da tmué hoje en dias

e que daria, minimalmente, aspecto tnuatí ge prítcimo .
Voadet Hatmá e as linogot, devexño aglr eonjuntamente da melhor mansi=
ra possivel, para possê y esto plan Lo Jl£stes que scompanhez estay lhos _

ajuárime a acompanlíarom & 121030606 “lobmog a espera de propostez e sugestoos

dos choverime

Queremos ainda, para terminar estos dizer de nossa antisfação 20 conhocer a

constituição da nova 782086 Natmuá, o sentir sou reinicio de trabalho, À falta

anterior de contato de mesbok para ag óousas da tnués Gnusaram em perto provlo=

mas o mal entendidos lanintavois no ultimo periodos — Ágora, cow a aliá dos ul.

timos chaverin do Bror Ghail, mais ainda toma-se impurtanto s contato e orienta

ção pare a Tmá, En ques mios, «tyevés de formas de trabelhos as mais diversas

quo devem achar, está o manter aquilo que durante longos anos crâcu=se e serviu

o movimentos o respeito so excuplo de nossa primeiro reclizaçãos

Dezajeno=lhes sinceramente bo: sorte no trauelhos

104 V'Agabem

T/Tanhaga tale

Jchud FRhanoar Hachalutei 


