
S. Paulo, 6 de dezembro de 1952.

A Maskirut do
Kibutz Haschara“Ein Dorotse

Prezados Chaverim $

Como deve ser do conhecimento dos chaverim encontra-se no movimento o chaver Michel,

oriundo de Eretz, de onde veio ha“alguns anos , 11₪8780-86 ₪5

Devido a graves problemas pessoais e familiares afastou-se de sua familia integrando

o shituf, tendo o movimento, perante sua mas, assumido a responsabilidade de cuidar

dele, orienta=10 e encamijha-1o, com o maíimo de brevidade , para a alias

Infelizmente ate”o presente momento nao puderam ficar prontos os seus documentos,

faltando revalidaçao do passaporte por Israel, o que esta”tardando muito e neste

periodo as dificuldades de adaptaçao dele num pais permanentemente estranho e num

meio constituido de jovens com uma educaçao completamente diferenteda dele tem cons

tituido serios problemasy praticamente insoluveis aqui,

Apos alguns incidentes mais serios a maskirut do snif S. Paulo encaminhou-nos o

pedido de que o dito chaver permenegge-se O restante de tempo de espera no Xibutz

Haschara”Bin Dorot, onde poderia encontrar uma vida mais estavel, normal e de tra-

balho bem como chaverim com os quais estaria o dia todo. Alias o chaver Michel ja”

manifestara o desejo de se ligar a um garim uia haschara”, recusado pelo fato de sua

pouca idade ( 18 anos ) e pela distancia existente entre ele e o Brasil e suas gentes.

Ele concordou plenamente em entrar agora na situagad na de chaver maumaiz de kibutz

ou de garim, mas de movimento e que vem passar um periodo transitorio.B“uma pessoa de

trabalho, profissionalizado e que y se bem orientado podera”ser util para voces €,

principalmente para si mesmo,

De nossa parte concordamos e contamos tambem com & colaboraçao ativa de voces,

Esperamos que poss: fazer alia”o mais tardar com o proíimo grupo de alia“do movimentos,

Entramos em contacto com Eretz para encontrar 1a”o mekhor lugar e grupo אאא 6que

possa-se integrars sabemos ja“de duas possibilidades; exercito ou chevrot noar.,

Assim que receber maiores detalhes comunicaremos.

Todas as questoss internas ( meshek, etc., ) , resolvem voces como acharem devidos,

agiantamos que ele tem pouco meshek e que somos de opiniad que, durante os meses

que estiver eom voces deve tambem coletivisa-lo e para a elia' dar-lhe um enxoval

necessario, como para 08 outros chaverim, Vamos tambem dar entrada de seu nome na

unificada como chaver do 42 garim, para fins obvios, 
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em necessarias de se fazer, no presente

Quaisquers observago8s que os chaverim achar
tamente a nose

ou no futuro, pedimos-lhes que as façam dire

Sem mais motivo para esta, aceitem nossas cordiais saudago8s chalutzianas

Alu”V!hagshima”
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