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do grupo remanescente que deverá vir à Bror-Chail definitivamenteבב1168

neste ano, deverá ser cuidadosamente organizada pela H.Artzit, afim de evitar pro=
blemas politicos dos mais complicados com as Instâncias daqui. Na opinifio dos chas

verim que trabalhem neste setor, não é possivel a aliá de um só grupo , ou seja

un total de 12 chaverim, virem juntos para Bror=Qhhil neste ano, À data proposta
para esta aliá é estremamente próxima da deta de alió oficial da chativá do oitavo
garin, a priori estabelecida para outubro de 1958( data esta que Erez insiste que
soja mantida a todo custo). Desta maneira se torna impossivel aceitar o pedido

de vocês de realizarem a aliá mm só grupo. A única proposta que apresert amos como

solução, é a aliá em dois grupos, comprendendo 6 chaverim em cada, A data da aliá
naturalmente condicionada às exigências de trabalho último no movimento,(passagens

de responsabilidades antes da aliá, etc), deverá se realizar entre setembro e no=
vembro, segundo entendemos pela proposta de vocês. Não temos nada contra, porém, se

for possivel adiantar a distância entre uma aliá e outra, tanto melhore

Queremos que. vocês comprendam que a situação perante a qual nos encontram |
mos é cada vez mais dificil, justamente agora ende se aproxima a data da aliá do garin
pars Erez, afora a realidade de estarmos trabalhando no movimento mundial com chaverim

que acompanham pormenorizodamente os problemas das aliot , em particular o que vem do

Brasil. Cremos que este capitulo se encerrerá definitivamente neste ano, mas para que

“+udo se concretize da melhor maneira, como aliás juntos o fizemos até agora, há que
tomar o maximo cuidado e cautela neste fim de trabalhos

2):=ALIÉ OITAVO GARIN

Numa frase, quanto mais cedo o oitavo garin chegar em Eretz e em Erez, melhor para '

todos»
O Maskir de Eres esteve já duas vezes aqui em Bror-=Chail, afim de que se apresse

a ali£ da chativá, por os mais diversosp problemas. 16 Ná uma clima de grande expec-

tativa dentro do meshek Eres afim de conhecer 6 receber os chaverim da chativê. Há

inclusive ,secundo soubemos alguns sérios problemas que exigem imediata hashlamá,e tada
mós que passa, pesa serismente nos problemas mishkim e chevratim do meshek, Sal ₪

dos dificuldades por que passa o movimento justamente nesta época de machanot, porém
cremos não ser demais pedir gue a aliá seja organizado , não mais tarde que inícios

defevereiro-

o

moistardar,

Ao lado disso, jé foi organizada ums comissão provisória composta pelos chaverim

meantA, no sentido de entabolar todos 08 pormenores com relação a aliá da
chativãs»

Dentro de algumas semenas devorá seguir wma carta completa sobre a ali£, princia

palmente no terreno da norma de roupa e moveis.
Novamente, voltando sobre a data da e alió, o assunto É de grande importância, e

ao nosso ver, é indispensavel fezer=so os melhores e maiores sacrificios afim de pose
sibilitar a aliá mais depressa possivel da chativá para o segundo mifal do movimento

brasileiro aqui em Eretz. Aguardamos ume pronta resposta dos chaverim neste sentido,

( ₪ mesmo, que os Chaverim se reunam especialmente para exeminarem o apressamento

da alió, e nos escrevam em seguida.

Por outro lado, nos interessa saber quais tem sido as precauções ita do você3

to à composição do primeiro grupo aliá, Desnocessário acrescentar que sua consise
A א torá que ser no sentido qualitativo e quantitativo bem forte, em todos 08 88-

e. em cousa de concreto ? 



e que realmente fagam uma bos hachshará no Brasil.Ao lado ds lista de roupas e moveis,|
também lhes enviaremos, assim que tivermos em mãos, um pleno de profissionalização em /
alguns setores, que talvez, melhor convenha 3 תפספ | e que possa ser iniciado ainda no
Brosil. Por qutxo lado, soria imboressante que a mazkimt dachativá, iniciasso um
contacto direto com & mazkirut de Erez, informando do matzav do garin, como tem sido
sua hachshará, etc, etc. Quinto nais cedo, o contacto comm, melhor a linguagem mais
tado. N

ccorerere senna.

O Garin aliá, já se encontra entre nós há 14 dias. Chegaram mito bem e dispostos,
Após o chofesho estão trabalhando no meshek , nº sua maioria no 8806] aux
do nos mais diversos trabalhos, Deverão sair para Gueva, dentro de 2 semanas, Dentro de
2 dias deverá ser resolvido o nome do mekasher para os primeiros 2 meses.

4Mr.

Está sendo elaborado o Dapim Latnuá, esperamos envia=lo proximamente»

תל

O contacto com os madrichim do machon está sendo mantido constantemente, Segue carta 5

parte»
:

ares ose tdos cosas.

Quanto ao garin eliá, h$ a acrescentar ainda que todas as providencias com relação ao

“ ehaver Gerson Koster, foram tomadas. Ele sairé dentro de alguns dias para um Ulpan dé

4 meses em Jerusalém, afim de estudar antes de tudo a lingua,

Já estévo em Haifa e as cousas tambén 18 já se ageiteram. O Jonas o tem ajudado e crom

nos que tudo se arranjará bem. O contacto com Ble será mantido da forma mais inter a pos=

81701.
A chaverá Elisa que chegou úh pouco antes do garin, jé se encontra em pleno trabalho

no meshek,

Recebemos há alguns dies a cópia da carta da H.Elioná à H.Artzit. Lamentamos que as cousa:

tenham chegado ao ponto que chegaram, para que desse motivo a uma carta desta natureza.

Queremos acreditar que decididemente tudo se resolverá, que os chaverim saberño como reus

tabelecer umeontacto intenso e respensayelpara com a H.E+

Aguardando ums pronta resposta, por parteé dos chavexim, com nosso chalutziano

ALEI VEHAGSHEM!

 

p/ Vasdas Hatnua + HenriqueSe 


