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São Paulo, 25 de março de 1952,

ho
Kibutz Hachsharã Ein Dorot

n

Prezados chaveria:

Após uma breve interrupção, a que fomos obrigados pela realização da machané central,moatzá brasileira, reinício de trabalhos, voltamos a estabelecer on os chaverim aquolo contacto mais Íntimoiniciado ha alguns meses o que tão benéfico se mostrou, 2
Por ora, bastarenoseã faze-lo por correspondência, ficando claro que nao devemos res-tringir=nos apenas a isto, mas também continuar com as ligações diretas,
Os assuntos de qua trata esta, são os seguintes:

Lagos da chavorim: por ocasião da dificil situação por que passou o kibutz no 2ºsemestre do ano passado, ficou a Hanhaga encarregada dos entendinentos necessários com os chaverim 6904rin que encontravan=se fora do kibutz. Este trabalho ad fez, em parte, tendo mesmo tido certa importanciana preparação das assefot klaltot ds Ein Dorot, de reorganização do m shek e da propria vida chevratis Apósestas assafot ficou claro, por palestras com chaveris da maskirut do kibutz, Inclusive soe maskir, AmericoPlut, que o próppto kibutz reassumfria o controle da situação é trataria dos casos de chaverim, como aliasé o normal e verdadeiro, De então para cã, 8 Hanhagá abandonou o contacto próprio com estos chaverins,
Agora, ja em vesperas de alía do 32 garin, pedimos aos chaverin o relatorio, o mais

detalhado possivel, do que se fez s a quantas ficamos, É abselutamenta importante que a Hanhagá possua, Omais rapido melhor, uma lista completa do 3º garin, desde seus infeios, con as condições em que se encontracada chaver, Inclusive os defânitiva eu temporariamente avastados, motivos, entendimentos feitos, ete, Embase desto relatório a Hanhagá Imediatanente entrará em contacto com os chaverin cujas situações &inda nãose rosolveram, afim de chegar, uma vez por todas, a um ponto claro 8 definitivo, porque é Impossive! conti-nuar projetando soluções e dêcisões quando chaverim do mesmo grupo estão na vespara mesmo da allá O não sa-bemos como cstão os outros.

Por nacessidado de decumentação pedimos que o relatório seja o mais completo possivel,historiando os casos dos elementos do 32 garin, desde o seu início, Reafirmamos a urgências]

|

2 21 \!ו3: Não recebeu a Hanhagã até hoje nenhuna carta do kbbutz relatando as resolu.ções das ultinas assefot klaliot, notadamente sobra a constituição do grupo alia, Felizmente, participouda assefa da escolha dos integrantod do 12 arupo o chaver Nuchen He Fassa, que poudd assim nos relatar seusnomes, criterios da assefa, bem comotoda discussão havida, Devido a extrena urgência, a Hanhagã discutiupara a aprovação final, a constituição do |º grupo, sem a comunicação direta do kibutz, mas a base do rolastorlo do chaver Nuchen, chegando a seguinte conclusão: Os chaverim apresentados, tem seus nones ratificados,am vista de satisfazerem os critérios que à Hanhaga cabe juloars sua situação no movimento, preparo, bem cosmo dispersabllidade, Lembramos aos chaverim a necessidade de serem ainda rigorosamente observados os regulositos indispansaveis, como saude e gonhecimento básico de ivrit (ecame), ben como os Próblenasintra-meshek)sobre os quala a assefa klalit assume a responsabilidado,
Pedimos aos chaverim que manden ralatório completo sobre o andamento dos trabalhos Pãora a allá, 0 2

d Hacbbharas como ja deve serdo conhecimento dos chaverim, atraves do chaverIde) Zitman, en conversações realizados com o Partido em Sao Paulo e posteriormente numa peguishã entre aHanhagã e o Comitê Central do Partido, chegou-se ג 600040540 de reconstituir o Vaad Hachshara, tornando-o
viventes e

oO Vaad Hachshara, organismo cospdenador é supervisor-consultivo da Hachshara, consti=
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tuldo por representantes de todos os ramos do movinento poalei-sionista, foi desde seu inféio do séria

importância, cabendo-lhe os maiores méritos na instalação da chacharã . Infelizmente, nos utlimos meses

sua existencia foi ou meramente formal, ou inexistente ao todo, o que, con certeza, fez-nos perder uma a-

juda sionificativa na resolução das dificuldades pelas quals passou a hachshara.

Assim, as perspetivas vantajosas de sua existencia, não por seu valor passado ou pelos eventuais danos, tam

ben” passados, mas fundamentalmente pela necessidade o kuit utilidade dum organismo assim para O movimento,

levou-nos, alías com apoio do frepresentante do kibutz nestas reunicesé, a aceitar entusiasticamento sua

atualizaçad, tendo ficado responsavel! por sua convocação o Kibutz, num prazo de tempo que permitisse as diver-

sas órganizacoos eleger seus representantes.

Como o tempo que nos separa daquelas reuniões ja foi mais que sáficiente, lembramos aos cahverim a neco-

dade de fazer-se a convocação o mais brevemente possivel, já pela oportunidade de se Iniciar logo um tra-

balho positivo e util, neste periodo de transição no kibutz, ja por ter-se o vaad transformado, na peguisha

com o Comité Central, nura espécio de instância chalutziana do Poalei Sion, cujas discussões e trabalhos nes=

te sentido cuanto antes se iniciarem, mais resultaods trarão,

d) cadastro - Ha já um tempo vem a hanagá se ressentindo da falta dum conhecimento exato do meshek do

kibutz. Agora, com a formação duma caixa nacional do movimento, a necessidade de fazer-se um lovanta-

mento material completo, de amplidão nacional, torna-se inadiavel. Poristo, pedimos aos chaverin

qua nos enviem um cadastro completo do existente no kibutz, desde habitações, máquinas, e animais,

até roupa, com as devidas especificações de origen, propriedade e valor aproximado, bem como se %

intenção do garim levar junto para alia.

e)ida de chaverim ao kibutz - 0 snif 530 Paulo manifestou intenção de recorecar com as visitas de suas

kvutzot ao kibutz. Sendo esta uma forma muito direta e boa de fazer os chaverim conhece a hahchsará,
bem como permitiri ao Kkibutz axcarcar no movimento, a influência educativa chalutziana que lhe cabe,

e da qual roje mais do que nunca o movimento necessita, pedimos aos chaverim acolherem devidamente os

chaverin da maskiruth de São Paulo que brevenente so dirigirao ad vocês , Criando todas as condições

nscessabias e possíveis, para o bom êxito deste contacto entra o chaver do movimento, e o kibutz hahch=

shará Ein Dorotóbl

$) finanças. - Afim de solver os seus compromissos, o movimento vai lançar proximamente uma grande e

intensa camvanha financeira. Infelizmento, nao tenos hoje os elementos necessários para sucesso dumaלש

ampreitada assim, pois temos que concentrar nossas forças no reerguimento educativo 6 na ampliação nú-

merica do sniflim,

Poristo, apelamos para os chaverim, no sentido de fornecer alguns elementos, ficando claro que o fazemos

Interrogativamente, devido à situaçao de transição do kibutz, e considerando-o avoda chutz.

No caso afirmativo, e a resposta tem que ser auitósimo rá ida, combinaremos os detalhes num futuro pró-

ximo encontro, deixando, porem, entendido de antemao, que precisam ser elementos capazes xxx para o tra

alho destes, prontos a viajar pelo Brasil, e que fique a nossa disposição de IO a 15 dias, mais ou menos

q) Sara Drucker:- Entrou em contactos conôseo a mas de nosso chaver João Drucker, trando dum assunto de

interesse diroto de vocês, que passo a relatar.

Esta senhora represneta um grupo filantrópico, que periodicamente se reune en chás, etc., para coletar

dinhetro, pricnipalmente para Israel. Da ultima coleta ainda restam aproximadamente Cr.$2,000,00, que

o grupo quer dar aos nossos chaverim em alia, 5000 a forma de víveres. Á snra. Orucker está autorizada

a resolver e O preciso que un chaver da maskiruth do kibutz , preferivelmente da maskiruth, venha, 32

ous2 fojra, afim de jontos enterdermo=nos con ela.
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h) 49 GARIM - Salvo alcuns casos esparsos, o quarto garim como todo já entrou em hachsharã. À
Hanagá está tentando resolver a situação dos chaverin que ainda faltam entrar. Resolvemos também
marcar para o próximo 12 de abril uma asseifá dos chaverim do 42 garin, na qual se tratará de di-

versas questões, entre as quais a dos chaverim que pertencem a Hanagá.

1) A muta moatzá sul-americana, recem-realizada, resolveu uma sórie de questões quanto a chajut=
ziut, e que estão intimamente ligadas com o ו Resolveu ela a constituição de garinin continen=

tais é recomendou que se puzesse esta recomendação em prática tão logo quanto possivel, isto 6

a partir do próximo garim, O próximo garindargentino fara sua alia em maio, tendo já reservado
passagens para esta epoca. Deverenos fazer o máximo qua estiver ao nosso ו para que o nosso
grupo que deveria partir em junho, o faça em malo, juntamente com o garim argentino, Quanto a
hitiahsvut, reconheceu o 2º mifal do movimento, e resolveu que o קע4א próximo gariz argentino e
brasileiro de diriotrao para Mefalsim e garim brasitoivo em Israol, respectivamente,

j) HITIASHCUYT - Recebemos uma carta dos madreihim em Eretz, na qual Seles nos relatan a situacio
do garinfrente a hitiashvut, Houve uma reunido nos dias 8 e 9 de feversiro, da qual participaram
emembro s do Ichu Hakvutzot e Hakibutzim, Aire Bair, Moshe Chadash e ouiros. 0 lchud havia de- 2
cidodo, en reunizo de sua maskiruth, de que o qarim faria hashlamá em Ein ¿eitim. Falaram na reuniao
diversos chaverim do Ichud, e do garim, destacando-se uau uma nx análise seria da vida do garin des
de que chegou até hoje, feita pelo chaver Dov Cymrynge

Durante as discussões, verificou-se que alguns chaverim apolavam a saida à hashlama, se bem nge a ma-
joria fosse contraria. Atravsz dos discupsos dos chaverin da maskirht do Ich d, porcebeu-se cue sua po
siçao era infelxivel, chegando mesmo a insinuar que qualquer que seja a posição que adotemos, não
mudarão eles a sua. Este fato criou um ambiente ¿de nervosismo que levou a discussão aos tons mais
violentos, (O que pouco adiantou na discussão em 1. Após deis dlas quase integrais de discussão,
chagou-se à votação final, que deu como resultado que o garim não sairia para Ein Zoltim, devendo
ser marcada uma reunião do garim para c mais brevo possivel , Para a discussão do que sera para
0 futuro, À discussão serviu para o esclarecimento da situação do garim, bem como de suas aspirações.

Sex sais por ora,0

ALEI VEHAHSEM1

 

NUCHEM FASSA= maskir hachalutztut
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