
  

   
  
    

 

   
   

    

   
  

     

   
  

    

    

    

    

   

  

 

      

 

* Bror Chell, 8 da outubro de 1956 27

C/e para ChaitchIk e Dov £inisman.

Prezados chaverim :

Wueremos, por meio desta, tratar com os chaver im dos seguintes temas 1%
0 ULPANA — Consideramos muito Importante o trabalho que o movimento pode de-senvolver neste sentido , Não somente porque assim conseguirenos organizarmais uma turma para o nosso ulpan ( a Sochnut estásempre pronto para istoexigindomesmo que oumentemos o número de vagos de 30 para 50 ), mas por=que, tratando-se de Um grupo de brasilelros (ou sul emericanos em geral),as possibilidades de kltt$ são muito mais sérias, Poristo , de nossa parteestamos prontos s receber as“kvutzot" que vocês enviarem, contando mesmoque aIniciativa de vocês tenho os mais amplos resultados .

Os detalhes são os seguintes ;
1) 0 "ulpanista" estuda melo dia e trabalha meio dias2) 0 "ulpanista" tem a oportunidade de, durante 6 meses, — sem despesas —aprender ivrit, conhecer o país, conhecer q kibutz e o sus vida, eventual=mente ( isto sem compromissos ) aprender uma profissão .3) Recebe 6880 6 comida, roupa lavado, as suas pequenos necessidades (ci-gorros, sabão, etc. ), € pequena quantia mensal em dinheiro -— segundo as9 normas óplicadas no kibutz ,
4) Devem ser jovens - de |7 a 35 anos = + de saúde normal5) A visgem — ida e volto = paga o proprio interessado.6) O própiios curso iniciar=se-4 em inicios de marco, devendo pois os teressados!ה- encontrorese aqui até meados — máximo = do dito m”es, Natura!-. mente nos deveremos receber dados concretos 8 respeito com, no mínimo, umMês de antecedência, fxnimxznhrexcadaxenndidax
7) Estomos dispostos a receber um grupo ob indivíduos isolados. Se ofor suficientenente grande = até 30 - o "machsork será somente de saocanos, mas se vierem indivíduos esparsos, juntor-se-sô aocano . Se o grupo for muito numeroso - mais do que 30 — precisamos notfcicom major antecedência ainde - 2 meses = + devendo vocês aguerdar confirmção, pois que não temos, no momento, acomodações no Ulpsn para tal número8) Eventuslmente o Dov Einismen poderó desenvolver um trabalho paralelo nUruguaiz, bem como as demais tnuot de Américs do Sul nos demais paises «Poristo escreveremos 30 Lov, mos com os demais +חטס+ Earn
exxeunintayxantivaxpekaxquak julgamos mais conveniente vocts 0 fazerem .9) A propaganda deve ser organizada por vocês estondo autorizados a usaro nosso nome, alem do que, apos—en
do-mebhek;, tentar=lhes-emos obter um pequeno orçamento paro as despesas ,
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Sugerimos anuncios nos jorneis, rádio, orgenização de palestros o respeito,propagando Interna, etc. $ Esto € uma oportunidade de conheceraprender o sus lfngua gastando somente o dinheiro da viagem, ede se esperar que multa gente se interesse.
lu) Se houver muitos candidatos seria conveniente que vocês os
ajudassem nos papeis é no preparação da viagem, dessema conferências prepo-ratórios, ctc. Tombem nos aqui, se vocês nos prevenirem com a devida ante-cedência prócuroremos ajude=los na chegada .

Desejomos=|hes bom sucessos
O

nos afigura, 8 priorá, como um coso perdido. Mos isto não sign
orientação geral. Ao controrio. Conflomos no critério de vocês
rem condidatos= "nistorfim" e "muamadin" = e quanto mais houve
bons , melhor . Max No caso de jovens, que possam hachsharí ,
a palavra final estará com vocês, mas em cosos com os de Clara
jovens com filhos, pedimos que nos escrevem antes de assumirem
afim de que nos possamos julger de nossas possibilidades de recebe=lo0s. Es-pecialmente no caso de familias com filhos. Contémos pois de

O continuem com Intenso stividadeneste setor e com bons e numerosos resul ta-
dos +.

ABANDONOS += Afim de que vocês possam + com conhecimento de cousa, enfrentar
os diz-que- diz da rua, e de acordo com o pedido expresso de chaverim em
cartas particulares, mandamos-lhes anexo a listo dos sbendonos co Último ano
Pedimos-lhes uso-la com disgriçõo, não que haja que esconder fetos ( que não
teem noda de vergonhoso, pois que não é possivel um movimento
um cominho construtivo dificil sem que haja perdas ₪65% ), mas devido
sos nossos comentários a respeitos,
Michael e Luiza Dechtior= Chaverim do 3º gorin, abandonaram o
para um moshav, « Cheverim estes nunca chegeram -o se adontor e
positivamente no cheyrg, Faltevo-lhes quolquer preparação séria de movimentoAltas, com este cosal houve problemos desde s hachshar& e o estourar da crisfinol estava sendo esperado há muito tempo «
Flavio e Fani Sponberg- Este foi um coso muito desegradovel. O meshek nãopoude concordar com o casamentos de Flávio (chover) com e Fan
Kpplans que sé retirarom do meshek faz muito tempo, com o com
levo=la junto, ou sos dois se casassem )4 porque o Fant não
por motivos de saúde mental, Porem, estando “elo &s vesperas

BILTE TNUATIm e FAMÍLIAS JOVENS = Nosso ponto de vista sobre jovens ""mistaorfia” e fomiíios jovens, mantemese inal terudo . Temos o máximo interes-se em recebe=los e comportilhar com “eles de nosse cosa ¿ 0 coso de Clara1. +9[ שה 6850 particular, en que , 4 5036 60 conhecimento direto e pessoelque chaverim nossos possuiam, julgemos que £lo serio umo condidata diretaparo “joredet" . Poristo, sem querer negar=lhe a possibilidade de tentar ede ser recebtdá por nós, não quisemos aceitor 5 responsabi lidade do que se
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furtaram=se os Kaplans ao seu compromisso formal entertor e não quiseram
acelto-los. Então o mebbek, em assefé claltt muito dramático mos ques!
unánime, recusou-se e oceita-la como chavef&, obondonsndo então o casel o
meshek . Instalgrom-se em Krist Cat . Fo] uma situação muito delicado, m
temos a mais profunda convicção de que sgimos corretomentes Infe! Izmente
porece de que cheborem 80 Bresil rumores deturpontes, pols que o eco ¡É
voltou até nós, Nos toda interpreteção diferente da relotada por nós é
puras maledicêncio «
Ishalod e bluma Sheffer = “Ela fez ali$ como 2º gorin, tendo-vindo do li-
ruguai eele foi chaver do 4º garin.. Abandonorem q meshek e foram viver
em Beer Sheva, trabalhando &le numa fábrica « Foi mois um exempbo frisant
de jnadaptação por despreporo tnuatf e humano para uma vida 1808
como à nossas O |shalaú nuncs terio dédo este passo, masa mulher, hó mui
tos anos esperava umo oportunidade destas .
Katy = Outro cosg muitíssimo desagradavel, sobre o qual o Erwin já lhes
escreveu. 9 : : :
Pais Gurvikas - Por motivos de desentendimentos religiosos entre o pai e
meshsk -» não quisemos concordar que o filho menor recebesse 66008030 numa
ishive ='retiroromese os paols Gurvlikas para a cidade, apos meses-de 6
ções infrutíferos .

Tornomos o assinalar de que ; por mais de que cada sbandono nos sejs pesa
podemos nos alegrar com o pensamento de que קספפט][הספטהטאאק+86:8אהשאתאאמ*
"chevré" estavel e disposta a percorrer todo o cominho da novo vida que
construimos, a qua! não se deixa abalar pelas perdas ocostonais dequeles
que se deixorem ficor no periferia .

BENJAMIM E CHANA RAICHER = Estes chaverim , terminada a sue Licença, cone
dida por motivos de saúde, voltarem so meshek, reintegrando=se 3 chevra”,

DESTINU DU 8º GARIN — Lemos , em carta enviada por chay rim, de que vocês
se preporem pora definir o destino do 8º gsrin.ios despetou muitas preo=
cupações 2 Julgamos tal passo completamente dessconselhavel, por dois mo-
tivos + (|) gexiaxmekhor não está ainda-claro qual É o ponto que se torna
ré o local de próxima concentração de gerinim brosileiros, o que obrigará
8 definição a ser somente negativa 3 Isto 6 y não Bror Chatl .
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(2) e. este £ o fator fundamental :.Isto ajudará a se criar a simo:fero que a todo custo demos que evitar, e stmosfera de que o movimento +e
“2 objetivos ; Bror:Chall e o novo « Tanto pare:o movimento Ísto será prejaleial porque poderá despertar veleidades em quem não se sente bem no 7º
tem não sei que preconceitos sobre Bror Chall.a ir para o "nóvo mifal". Cmo para o meshek, pois que iniclar=se-=8 no movimento, oficialmente, o prepaçõo pelo novo mifal, dividindo-se as atenções que egora, como Último es
forgo, há que concentrar completamente em Bror Chojl , ntençoes do móvime -
to que teró que participar otivemente nos empreandimentos que estomos pre-
parando y, de dinheiros, ellat hanosr, jovens bilti-tnuatime fomiltas fov
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Para o movimento e para o 'garin não é indispensavel definir ¡4 agora
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E atenção do Ishyu «

onde irg o Bv garin, Pelo menos, não há nenhuma necessidade objeti-va « Enquanto que e definição somente poder& prejudicar . Basto que a

Esperemos de que vocás comprendóm o nosso parecer é se convençom de suajustiço »

SEMINARIO Do movImENTO = Soubemos tombem de que está pera ser realizadoum grande seminário tnustf com s participação de vértos conferencistasde fora 09 movimento >

É pera nos muito fificil opinar sobre um problems +ão interno como o de“mortzim", sem estarmos presentes e conhecedores de todos as aspectos docaso , Provavelmentevocês tiveram 8s suas razões. las precisamos confes-Sor que nos cousou muito estranheza o movimento ter apelado - por necessidede ou por facilidade - para gente de fora para Um seminário ideológico,
Longe estamos da estreiteza dé vistos de quem quer se fechar em sf mesmoe somente aceita como bom e verdadeiro O que É seu, Mas tratando-se dum
passo É sumamente desaconselhavel, por vários motivos ;|) Nos temos uma interpretação e um pensamento proprios, so qual chegamospelo estudo e pelo pensemento, e que nem sempre corresponde ao ortodoxo,Naturalmente os debates podem reconduzir qualquer desvio para o bom caminmas em um seminério = que tambem € educativo — ndo hé que criar confusõesintroduzindo Interpretações falsos, com a autoridade de um conferencistas2) O dirigente e educador tem que ser tambem o máximo orientedor ideol891-cos Ele , e somente êle, tem que 8086606" הס movimento como o quim Inter-pretador e orientador.lião há que permitir a gente de fora 060265 0 500 |3) O movimento tem que criar e desenvolver o sentimento e a conciencia daprópria força e independencia . O participarem em um seminário + como ]]-guras centrais, gente de foro, somente pode der Impressão de fraquezs ¡desolSgica.(Não se trate de | ou outro conferencisto que vez ou outra é con=vidado, mas sim, pelo que soubemos, de parte importante do programa que :será desenvolvida por cónvidados.)Nstunáhentte nos sobemos que não é esteo caso, mos o que nos sabemos não tema menor importênela ho caso .

Enfim vocês estão mois habilitados do que nos pora julgar do problema emseus detalhes e reel idades, Quisemo somente exprimir=lhes o nosso modo depenser o respeito, Se à noticia referida não for exata, ou nós não a entendemos direito, retiramos todo este porágrafo, e fica o dito não dito 4 /
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