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Caro Chaver Oheinfelds-

S.Paulo,20 de marco de 1959
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Sei que de 16 muito tempo deveria te responder, mas esta épeca pré- e post |.
atividades 0042015 é difícil encentrar um tempinho, mas cemo aina está em tempos
%
Pretendo nesta esorevee-te sôbre diversos assuntes em comum:
»
À III Veida Artzit- Nao € minha intençãe te escrever sgbrô a Veidá em si, mas sim
4

naquile que se refere a chalutziut .Têdas aquelas orientações de veces foram impos=

tas sem Grandes dificuldades, sem siquer haver discussões em terno daoyelas quese

3

toeselssim,aprovames 86 que a geração correspendente a K.E.B.I (Valde,“uzi,eto,) se

ו

definirá até julho deste ano; em julho haverá uma moatzá de chalutziut-pa
ra discutiê

todos os preblemas cem esta goraças; falamos muito em amplaição da chativá do Sºgarin;

e assentamose salientames bem e significado para nós de "reze 2 miftal tnuati".Sóm.
bre isto entao, nas temes e que discutir, a nao ser aquile que representará
em Israel

estas nossas reluções.
Antes desta moatzá de Chalutziut, em que nãe deveremos formar a chativá de
9º garin, ainda manteremos contato é troca de opiniões, pois estará aqui a dificul=

PNãade de tal orientação,
2 «Grupo aliá- Viajarão no dia 27 às bril, 23 chalutzim, 5 pais
e 2 aliat Neare
Come sempre, estamos aprevcitando pata fazet grande rash com a shlichu
t chalutzianas
que está levando ao iskuy 6 à neva deneminação"Ichud Habonim-Dror"(
Creio que já Pos

ceberam cartas 2 respúite), e Erez-2%kcibutz brasileiro.

os 23 chalutzim, sômente 21 pertencem a Erez, ou seja, o Huge é de Brer

Chail e e Joni Yurguel provávelmente tambén será.

Ae meu ver os chaverim estão prepar los, mas por mais preparade que estge
Jem sempre falta e que se conseguir.Nesta alió êstá a "chave" do sucesso do trabalh
o
ne movimento e de nossos ebjotivos, pois êle significa um segundo mif'al do mevimen
to
6 caso haja alguma coisa, êste mif'al está em perigo e as consequências para e Brasil

serão as pieres possíveis.
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será para

Simplesmente tenho medo daquilo que pessa acántecer, pois a hashhamá não

Brer Chail, onde é bem mais fácil, mas para um nove kibutz ende tudê será

novo, e sem dúvidas haverão cheques initiaás,

A constituição secial do érupo aliá apresenta preblemas, pois confta com
3 casais, bachurab de pouco peso,e como cabeça é Kutcho que em si é um preblema pois

é um chaver de lua, e apresenta o sério problema da

doença 88 ₪206 que pederá fazer

êle veltar de um memento para outpp, Sei que agora é dar a maior cenfianga ae grupo é
+e "deixar o barce correr”, m,s entre n$s, precisamos estar previnides e nossa função
tomar algumas atitudes:
a)Realizamos uma concentração de 5 di as sé para estudos de hebreaico( e stao relativamente
bens) e para preparação inicial em Israel
a Esta concentração foi béa, + כpois
ois deu pela primeira vez um carater de garin,
b)Os acempanharemes de Braisl, e caso houver algump"pantcher" grande, seremos forçados
a formar um grupo aliá para o fim do ane(mais adiante poderás notar que case formos for
gados a fazer isto, será um grande estrope para e movimento)
e)Bror Chail e acompanhamento será um grande fator que determinará e sucesso desta hag-

hlamásluito dependerá do Bror Chail, o não

preciso eserever sôbrc isto, pois sabes 91-

feitamente o que 8102711104 isto, e es exempies que temes ada tnuá argentina são bastante

claros para n6s, para podermos superar as eventuais airiculdades,Se o Chaitilk gmteréxx
er

puder ser o mekasher será $timo( sei que êle será e mazquir de kkuuva

Os. chavorim Ferao um tiul de 17 dias na Eurepa, portante, chegarao sémente

>
em inícios ₪6 junho em Israel.
SObre a hachshará, Maagan eu Bamat Iechanan, es chaverim nãe tem opinião
formada apesar que u tenaência daqueles que conhecem Úsrael e mesmo Ramat Iechanan E
de fazer a hac!hshará em Maagan(t 4 chaverim de garinn ך8 8875911 hachshará em Ramat

Iechana, e nao seria positivo $1es voltarem para lã).

86026 meshek

liá, mão há nenhuma nevilade, ixarttax Todes levarão à queia

de r upa(haverá ajuda «as Pienciras) e norma de quarto a base de um para tres chaverim,
sendo que es 08818 levarao q queta completa,
Cheinfeld, pediria para tu Tespenderes sôbre tôaas as questões levantadas,

/
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assim como ? גו8688868 005 ססלפק6 ע6 8 0ק10מ081 geral do Bror Chail a respeite,Talta um

|

mes para aliê, sugnitica que a partir que receberes esta carta, restará zo aiasy eu

0 goja, responda logo, logo»
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Sae 38 do mevimento- ko meu ver, chao ves a situação do mevimento apresenta-se

ais

dirfcil,

o númere de mebilizados em shliclui neste ane em relaç o ao ane passado di

minui «e uns 5 chaverin; es militantes integrais e chavrei shituf nos sniíim vambém

«imimuija hachshará conta com 12 chaverim sem nenhuma perspectiva mais de envrada en

amachshará até agêssto( em ugôsto entrará a ReLea e eu - aprevado pela veidá); as
Possibilidades ae entrada em nachsh,TÁ acpois 60 886800 660006624 8 definicao «a E.B,B
até agôsio, que em perspectivas não esvá muivo bom, pelo pequeno número as chaverim. AI
mao]
Pele que te apresento podes concluir «e que a situação gorul não estã nada 068, 9
$ algo meemntáneo cole um peuco toi em 56, mas 6 uma situação com perspectivas pioxes
1
ae quo « situação atualo
Nestas cconaições, e mais ceireto seria segurar os a tuais compenentes em hachi

sherá e euvozs nº movirento, mas será impossível, poés a 2% parte «a chativí dever”

Torças
partir até maio de ano vindeurosDepois de maie ae 1960, sem aúvidas que haverão

para o trabalho de nannagá, shiichut geral e nachshaná , mas tudo será reduzido 6 as
298678
Um dia que estiver com vontade, 198261 uma análise completa sôbre a atual

ahichvá es usapilim e a «e benim, para mostrar de que a situação está Um pouco "reia".
À veidã e Kinus Chinuchi ievou em venta este situagao e tenteú ubase dosba realidado,

formular as mólhoros orientações, mas sabes que não ₪ o resoluções eu iórmuias 'mágucas

que durão o toque ae melhorias,
Para contessar, centio muiito na neva equipe ue shlichui de Erebg que virás

4 que 36צ8ת80 101 6 ,16012202 e ae meu ver,

|
0

se tivéssemos ouipps 4 sulichimg!]

|é uma
a ciluêção nojo em dia estaria bem melsorsCoutie no Karabina, mas: sua vinda ainda
êles virem io
incógnita, mesmo a ao chaver Erravi ae Eres.Por iaver , aé um geito ae

go wu esvreberem claro a aata ae chegaca,. Não É necesáírio Tazer política conosco
sôvre a data de chegada dos acibs
Não estou sendo pessimista apesar que ano mito dosanimado, e exvermam
Xente para Levantar a meral dos eutros otimista Esiou querenao ser real para poderes
inverpreter e mevimto ab base de hojo 8 não de 3 anos atrás,
4
Nessa situação financeira est” 6114031 , peis práticamente os preços e
exagero, são estutísticas safaas na semana |
custo «e vida subiram na base as 100% (não
aa Sochnut
passaaa ne joenal do Brasil), e nossa principal Ienie de entrada, e taksiv
baixou em 20% no lugar «e suvir paralelamente Estamos aiminuinas nessas peulot por ese
em euviar
ta situaçao Procure Iazer cem que a mazquizut Olamit que nos premeteu ajudas
alguma 09188.

muito carinho,
4.Bror haiil efirez- Este será o ponte irégil que teremos de cuidar com
de concorrentes, sondo
euseja;queem essência um seja colaborador 0 outro no lugar
que no meviento temvím seje lovado ôste espírito.
Tôua a propaganea ea shlichuv chalutziana, Brez, etc. colovames sempre
ciaro do que pom
junto o nome de Dror Chail q mesmo om artigos, evCelinda não tenhe

mas precisa iicar ciaro para
₪824 ₪62 o choque dei onteresse destes do1S mesnakim,
cuidar deste problemas
nós em todos os meenntes de que precisamos

Cnointeia, creio que por esta é sós

me trasom
Continue escrevenas constantemente, pois tuas cartas sempre
noviduaes ae provoivos
Lembranças a Blandinas
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