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Prezados chaverim:

Queremos tratar nesta dois assuntos

de chalutziut: a Assefá de Chevrá e entradas de chaverim em Hachshará.
ASSEFÁ DE CHEVRA- Anteriormente a vinda do Sazan,iforam
realizadas duas reuniões da k. Ein Dorot, nas quais foram levantados e discutidos problemas relativos a mesma, Estas reuniões
foram bem sitcedidas em seu intento de preparação, pois na reli-

dade a kvutzá estava um pouco afastada dos problemas de Chalus
tziut.

A Assefá se reatizou nos dias I9

e

20. Participaram ps

seguintes chaverim: Abrão, Gerson, Jony, Rosa, Jaime, Maria, Rachel Léa, Dorinha, Blunma, lily, Rosinha, Vitória, Nena e mais Sazan 6 21010. 18 reunião do dia 20 saca participarm os chaverim

Leonidas Isdra e Augusto Coster. A Assefá foi dirigida em seus

trabalhos pelo ch. Bicio. A Ordem SS Dia foi a seguinte: Apresentação do que é a Assefá de Chevrá (Sazan) - 4 situação atual da
shichvá em P «Alegre (Zicio) - Apresentação e debates por parte
dos chaverim. A Assefá se caracterizou pela apresentação sincera
e confiante por parte dos chaverim, de dúvidas e problemas _Pes—
soais. Assim, apresentaram sua ligação à Chativá do 7º Garín os
seguintes chaverim:(Jaime, Rosa, Jony, Maria, Rachel Léa, Bluma,

Dorinha e Gerson.

Os motivos apresentadós pelos mesmos,

de

chaverim Jony

foram os

de completa identificação com os caminhos do movimento e desejo
realização.

Os

e

Rosa +,

apesar

do

"status"

de

ma-

irichim do Machon, também se definiram por sua integração
à Chativá. Os demais chaverim não apresentaram sua ligação ao 7º garín,

mas

definiram-se pelos poa

dos

problemas pessoais e de profissionalizaçõ devantados pelo cha-

do movimento,por uma padaa

cáo nele, aceitando as exigências do mesmo. Do ch.
Abrão
inkelstein, não foi de a confianca do grupo para a fos 3

ver, como obstáculos a gua integração no movimento e no grupo. Oportunamente será realizada uma reuniño do Shituf, para Os problemas
de Proletarizacáo e militancia.
.

lena 20,

ENTRADAS EM HACHSHARÁ - Na reunião de Mazkirut, realiz
a

decidiu-se,

como proposta ao Plenári de Chalutziut, as se-

guintes datas:
Margo - Para Os chaverim Jaime e Maria, o primei
ro por o

snif considerar suas forcas de trabalho dispensadas para

o proxi סמ.0801260 A chaverá Maria entrará em março por
problemas pessomas
amos
qu
₪
be Rida do q estes se resolvam, a chaverá1 entraichud Hanoar Hachalutzi
tz Hatzair

O

Habonim

O

Gordonia

o

Macabi Hatzair

mais chaverim

se

propoem

para

entrerem nes-

ke +

PLENÁRIO DE CHALUTZIUT - Por resolução de Mazkirut,

a cha-

verá
Rosa seguirá
para S.Paulo dia 27, pars o Plenário e acReúni2
an
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