
Ein Dorot, 10 de Abril de1956

Caros chaverim Ervin; Markims
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Espero que vocês já tenham recebido a carta relató-
rio ds H.A. sôbre o transcorrer da Veidá, bem como a carta pessoal do
shenfeld endereçada ao João, De minha parte sómente não lhes escrevi
antes, pois estavamos todos na expectativa de uma carta de vocês 806-
bre as primeiras novidades após a resolução do Movimento no envio de
seu sétimo garin também a Bror-Chail.Isto, por um lado, e por outro, .
algumas dificuldades familiares referentes minha entrada em hechshará,
ete. Quero em todo caso colocar-lhes ao per de alguns problemas vistos
na Veidá. Acima de tudo, este Congresso traduziu-se pelo fiel espelho
de como está o movimento hoje em dia, sua fôrça e fraqueza neste e nam»
quêle setor, suas principais necessidades, etc. Enfim, sem exagêro,
conseguiu a Veidá não deixar sair nenhum delegado e chaverim presentes
do quanto precisava-se fazer uma reviravolta total em todos os quadros
de trabalho do movimento, alguns inclusive iniciar do marco zero, a ta
ponto estavam os mesmos, e realmente não haveria muito que pensar di-
ferentemente, Daí ter nascido dentro do tema "Diretrizes Futuras", a
guishá coletiva e positiva dé gançarmo-nos a um trabalho de revigora-
mento interno, baseado fundamentalmente nas camadas internas, começar
duma vez por tôdas a encarar chinuch no seu devido lugar. Realmente na
Veidá não nos atiramos mais às discussões teóricas quento ao caráter
do Movimento, ete, etc, etc, mas principalmente, à luz da constatação
do que nós eramos e o que no momento possuiamos. A resposta concreta
que a Veidá poderia dar, era justamente essa que se tomou, Lançar as |
melhores íôrças dentro do Snif: S.Paulo, bastante depauperado pela fal=
ta de fórcas, por mais diversos problemas surgidos com seu grupo diri=
sente no periodo. passado, manter o grupo central dirigente no Rio de”
Janeiro e enviar também para 14 um sheliach de Eretz, continuar o bom.
trabalho desenvblvido em P.Alegre no periodo passado, fortificando ins
clusive grupo -shluchut nêsse sentido, e atender da melhor forma pos)
sivel os snifim menores, bastante, muito enfraquecidos mesmo, 1600 8
so, não deixar de manter sempre constante o ritmo de aliá, e ainda man
ter o proselitismo como uma das diretrizes básicas de nosso trabalhos,
não mais no mesmo ímpeto que vinha se desenvolvendo, mas na devida pro
porçao, sempre tendo em conta o emprego de especialistas neste traba-
lho, ou seja, eliminar definitivamente a 001008080 de chaverim na eS=
pecializagao do proselitismo, pois infelizmente ficou provado que 6 4
"affaire" passa ser mesmo do chaver e não do resto do grupo e do movi
mento. Utilizar isco sim as camadas mais velhas para impulsionar o tra
balho, mas acima de tudo, atender as próprias camadas mais velhas, bas
tante descuidadas nos últimos periodos, e isto, inclusive vonstatimos!
por época do simposium, poderá trazer más conseúuencias, se não forem
realmente remediadas, ainda mais se levarmos em conta que É a atual e
H. Artait e alguns chaverim adidos o último grupo do velho "Dror", que
ainda podefa dar e transmitir a grande quantidade de valores, hoje emdl
dia, bastante necessários para os-novos grupos que o tempo vae forman
do no periodoapós periodo dentro do Movimento. Em todo casos, sôbre %
da a orientação e passos concretos, vocês devem ter percebido pela cal
ta da H.4., do temario, e resoluções. ;

Numa palavra, a Veidá, teve o grande mérito de mostro
fundamentalmente a realidade, com cifras exatas, com dados concreto
etc, etc,
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Nos demais setores nada de muito especial, porém, rodpito, o Shenfeld deve ter-lhes escrito, .e uma carta da H.A, especial-
mente sôbre a Veidá, se já não chegou, deverá chegar nos próximos ₪
ei, pois o Shenfeld já deve ter enviado,

Quanto a chaluziut propriamente ditb, é ainda um assun
to delicado, e precizamos concretamente acertar os Ponteiros daqui 1%
ra diante, para evitar mal entendidos , uma vez, com a presença do Feu
tad, as cousas nao são como antes. Aliás sôbre como tudo transcorreuvou lhes contar em seguida. Ea 
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7 “O Neustad aqui chegando encontrou uma resolução “prdtida=

mente amadurecida de ida do sétimo garin para Bror-0háil,Nao houve EXE

dificuldades, portanto. Trabalhamos isoladamente com os snif im nas ati-

vidades centraes, etc, etc, ete,como tudo foi, vocês já devem imaginar,

e a resolução e a guishá está atualmente positiva mesmo. A ida da chatá

va do sétimo garin a Bror-Chail aqui no Movimento, hoje em dia é uma *

realidade inconteste, e varias vozes fizeram-se ouvir no plenario da

Veidá sôbre este problema, chaverim de 6º e 72 garin participaram ativa-

mente nos debates, tendo cada delegação designado um represetante que no

plenario apresentava a opinião do seu snifiy garin e delegação da reso-

lução final. Aliás o Neustat, já escreveu à H.Elioná e ao Ichud comuni-

cando nossa decisão. Ele realmente ak se absteve 6080 neste

problema. Os demais 'penetras! que receavamos viriam atrapalhar, siquer

comparecersm:... Ben Pzvi, Kadmon, Bitmane.. e alguns outros abutres! eee

Existe, porém, agora, dois pontos fundamentais que precis

Zamos cuidar.

Y 1) O méximo contacto entre nós afim de que vocês nos in=

formem minuciossmente sobre o transcorrer politico do problema, pois

o Movimento necessita informar os snifim, o 72 Garin, do que se passa,

etc, etc».
2) à chativá do sétimo garin em sies
Vocês ja devem ter percebido Peras Tesolucdes de chalut-

ziut que convocaremos uma ui ional da chativá=1$!Garin para

fins de Julho. O problema fundamenta é que hojem em dia, este garin,

ainda não tem estrutura, não tem base, e principalmente não tem gentes

Existem na hachshará apenas6chaverim do sétimo garin, O seu total que |

é de um pouco mais dé 20, na realidade não pefmite que se sinta que es-

te será o importante grupo que completará Bror=Chail como meshek tnuati

etc, etc. Não me refiro a números, mas principalmente ao elemento huma»

no, fraco, e desprovido de forças capazes, Mesmo levando em conta que

alguns chayerim de H.A. o conduzirao Para Eretz, tál qual vocês 0 fize-
ram, faltam realmente bases proprias, necessarias para que o mesmo ad=
quira a cór de um garin, por menos forte que êle seja, Isto tudo, náo
somente a Veidá constatou e algumas delegacdes tentaram modificar, mas
p próprio garin, notadamente o grupo em hachshará assim O sente,

 

Lançamos é claro algumas diretrizes para o trabalho de.
chalutziut e especificamentequanto à plânificação chalutziana em-parti
cular, U trabalho da ampliação da chativá já teve inicio nos snifim,mhs
já de antemão sabemos, que não Sera“somente à base da ampliação que o
sétimo garin ganhará o corpo necessário para ser de fato umgarin da xk
tnug. Entre nós está claro que tle se enfraqueceu pela gente que a cha-
tivá do sexto garin absorveu, e ainda pela infeliz situação em que se
viu a base dêsse sétimo garin, com a quebra aos poucos, da geração da
K.B.K. de S.Paulo, que era realmente sua base, e cujos chaverim, pelos
mais diversos motivos se dispersaram, Assim por exemplo, a Clara Sus-
teris, a Clara Swerner, a Rachel Wainer, o Noé Missuks Helio Solon por
problemas familiafes e 8le mesmo, está afastado, idem Pedro, Yeke. 0
Duda inclusive petos motivos familiares e principalmente pelo desejo de
seguir faculdade também está afastado, e os da 2a.linha estáo em hach=
sharéá, : Fani, Boris, Henrique, _ Smnia, proximamente Bolaú, etes

B o Rio de Janeiro com a inclusão dos madríhcim do machon e geração 002
respondente na chativá do sexto garin, faz com que o sétimo במס
Apenas P. Alegre com todos seus limites de um grupo que precisa muito
amadurecer no Movimento sem contar o Joni e a Rosa, temos Lili, Peixi-

nho - estudando faculdade de quimica por orientação do movimento, Bluma
Maria, Dorinha, etcsDos demais snifim nadal Mesmo assim êsses poucos qe
acima enumerei estao todos presos, ao trabalho diri gencial no minimo
até o Kinus do ano que vem, ou seja fevereiro de 1957, e nós estamos
pretendendo enviar o primeiro gfande grupo do sétimo garin para Bfor=

Chail o Mais tardar em abril de 1957. Este 6 0 espelho verdadeiro e
real da situação» Inclusive o Isaias que É o chaver melhor poderia se
encontrar entre êles, está em shláchut em Recife.

f  Por outro lado Bin Dorot em função de todos 8sses gr
pos alió está sofrendo muito, Tivemos uma discussão séria e perisosa nã,
0102 sobre a hachshará , pois por mais que sejamos equilibristas, não |

87 para manter um grupo sólido, representativo em Ein Dorot, quando o
apressamento doxk aliá & importante, e por mais que se make mantenha 

 



 

um certo número de chaverim equivalentes, ou eja proporcionalmente ao
número que faz aliê, não dá para termos um grupo sólido, homogeneo, ca-
paz de receber e passar o meshek satisfatoriamente, Hoje em dia se bem
que o clima aqui na hachshará seja bem mais leve, social e até um pouco
saudável, fslte-lhe porém um grupo representativo, com a cabeça bem fxes
fresca para os problemas da hachshzrá sem se preocupar em fazer a hach=
shará normal, querendo apenas liquidar seu tempominimo de seis méses e
imediatamente fazer alió, Se bem que a confluência dos 2 gexrinim-em ham
Chshará não esteja avrapalhando, existe porém a linha do interminavel
65 garin que muitas vezes chega atrapalhar. Por isto mesmo baseando=me
em tôda a realidade atualmente existente quer na situação especifica de
chalutziut, quer na do movimento inclusive, em função de nomes concre=
tos para alió, números, e acima de tudo a réalidade existentes; (isto j
definitivamente respondendo tuas dúvidas 86006 88 mifirazx cifras da
chativá, a proposta concreta que Shenfeld e eu fazemos, e gue pretende-
mos levar para a H.A. (de forma cuidadosa), E reestruturaceao dos quadrs
chalutzianos de agora para a irente, partiidoe dos próximos grupos aliá,
aliá do sétimo garin, formação do 82, 650, 800,

Existem hoje na hachshará 20 chaverims

1- Edith P.
2- Judith Grunevald.

5- Samuel Jerusolinsky
4- Sara Cohen "
5- 20280 S. Kaufman,

Marcos Gueier
Mina Paviomik
Fani Aizenstein
Bernando Waintroib
Henrique Lam,
Sunia Roisen
Ozer Foiguel
Sarita Priedman
Boris Dahis
Mauricio Pishaman
Esther M, Mucinik
Bernardo Brown
David Feig
Fernando Groissman
Henri ue Sazan,

Segundo carta que vocês devem ter vecebido o grupo de
abril já partiu, sem novidades, Deverá chegar aí, em fins de abril-ini-
cios dé maio. O shenfeld escrevera” especificamente sónre problemas que
porventura existam,

Por problemas pessoais e familiares sairão da Hachansrá
em inicios de maio os chaverim gJerusa, Sara e Juca. A Luiza Zukerman
que também passou um mês na chachsharé por problenas familiares teve de
se retirar para uma viagem a Buropa junto com a irma devendo chegar em
Eretz daqui uns 4 méses,afim de se radicar (Luiza) apenas, no nosso Ki-
butz. A, Juca, vocês já devem saber o motivo e o caso do Jerusa, e'“sim=
plesmente pela gravidez da Sara que necessita vigjar até o mais tardar
em meados de maio, Estes 3 chaverim deveráo viajar com 0 Provence em 28
de Maio, constituindo pois, praticamente uj ¿rupo de 3.

Para a alió de setembro existem possibilidades de en-
viarmos apenas um outro grupo de mais 3 chaverim, inclusive por proble-
mas familiares: Ozer e Ida(atuslmente até 15 de Junho ela está em Reci-
fe em shlichut),9s quais deverão fazer aliá o mais tardar em setembro
por questões familiares, ou seja em companhia de Seus paes. O outro se-
rá Abr&p Kaufaman, que devemé mesmo viajar já pelo longo tempo de Ein
Dorot, etc. 41628 naturalmente o grupo de aliat hanoar que pretendemos
levar em 24 de setembro. Por enquanto temos apenas 2 candidatos. AO
¿rupo de sétembro juntarese-iam tambén bilti tmuatim sem hachshará que
eventualmente surgissem, Por enquanto temos duas moças de 28 a 30 anos
que pretendem embarcar em setembros 
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Em Dezembro para aliá, provavelmente no dia 31, teriamos 0
Seguinte grupo: Marcos Gueier e sua bachurá que deverá entrar em hach-
sharê proximamente, Ester M, Mucinik, Edith Friesel, Fernando Groissman
- este ainda um problema, pois está iniciando uma série de operações que
deverão «star provavelmente concluidas por volta desta data, Sara Milgrom
uma bilti-tnuati que também ingressará no fim deste mês, e possivelmente
eu. Afóra aliat hanoar e eventuslmente hilti-tnuatim se aparecerem, Es-
tes seriam realmente os grupos para 1956. Subdividi-los, etc, etc, Bem
ria impossivel, quer pelo tempo de hachshará e Edith e eu, sem dúvida,
pelo Movimento 6 a=ehachshará também,

Deverão ingressar em Ein Dorot mais alguns chaverim até Julho
mas sempre o número médio variará entre 20 a 22 chave im, Desta forma
o que propomos de concreto é o seguintes.

Levando em conta que os chaverim da chativé do sexto garin,
com excessão dos bilti-tnuatim-que realmente terão de fazer aliá em
1956 por problemas de hachshará e Bles mesmo, passemos todo o resto do
sexto para O sétimo garin, 08 quais fariam aliá em abril de 1957 0
membros do sétimo garin. Isto se faria não só com os que estão na hach=
Shará mas mas inclusive com todo o grupo que fhi anexado À chativa do
Sexto em outubro de 1955, madrichim do Machon., ete, etc, 08009088
& próxima Peguibhá de chalutziut de julho príximo,' estruturar nowamente
o sétimo garin, marcar sua data de alió e retaguarda, dnando se forma
o oitavo garin, etc, etc. etc,

Assim o sétimo garin seria grandemente aumentado, teria max
mais força, bases inclusive para absorver a ampliação, e fundamentalmeh
te no que se atém aos chaverim do: machon e outros que ficaram para o tra
bglho e que somente poderão fazer aliá entre 1958 e 1959. Este Plano es
tá claro estamos propondo 6 estamos completamente propensos a executas!
los; levando já em conta a décisao da Veidáã de enviar o sétimo garin pa= 5
ra Bror-Chail, e da nossa disposigao de ledes de levarmos realmente a
nossa decisão até o fim, Assim pertenceriam ao sétimo garin, com execes-
'são dos chaverim da H.As atual, e adidos, todos os demais que já assina-:
ram sheilon no último plenario de chalutziut. O grosso deste garin não
seria da megma forma à maioria de seus chaverim já em hachshará, mas le=
vando em conta o eritério e o princípio das erações, os que estão em
Ein Dorot e que formam um único corpo, isto realmente, j2 dariam uma
outra cor aogerino
Teriamos entaos
1- Isaias. 2- Fani, 3- Boris. 4+ Jaime=6-Sunia- 7-Ber-
nardo Brown, 8- Mina, 9- Maria- 10- Mauricio Meiller, 11- Hilda, 12-Ra-
quel Shapiro, 13- Sarita Friedman, 14- Helena, 15- Mauricio Fishaman,
16, Herman, 17- Suzana, 18- Mario. 19- 3810220, 20.8 Stroivas, 21,
Jaime Zimerman, 22, Raquel Léa, 23, Bluma, 24, Dorinha, 25, Lili, 26,
Sera Czeresnia;,. 2], Hugo, 28, Paulina, 29, Blandina, 530, Fernanúo Grsi

ber, 31, Newton Shor, 52, Moises Berguer, 33= Pexinho. Esta seria a ba=
se, afora naturalmente os. resultados da ampliação, bilti-tnuatimn e als
guns chaverim das gerações deste grupo que ainila podersse-4 trabalhar
e conseguir, Mas acima de tudo falta 8 080808 e a proposta de estrutu=
ração entao seria a ponte de lanca para tudo. Os snifim receberiam a
proposta, cremos, muuito bem.
Sobre perspeciivas concretas da aliéá da atual H.A. somente poderemos

escrever depois da próxima moataá, onde refer-se-á a situação do movi=
mento, e elguns problmes que na ocasiao estarão bem mais claros,

Esperamos pois uma resposta de voc8s n8sse sentido,
imediatamente, pois as cousas aqui, agora com a presença do Neustad,
não podem ser apresentadas tão logo chegam as cartas de vocês e sim
com uma antecedência maior,

Lo ,
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Alguns outros pontos 1

1) Em função disso tudo pretendemos resolver na Moatzá a data
exata do destino do sétimo garin para Bror-Chail. abril de 195611
De acordo?

2) Pretendemos concentrar a maior das atenções nos anos de 1956
e 1957 para com Bror=Chail, publicações, etc,ete. Lamentamos nao terainda chegado os livros, mas nem Siquer um exemplar para a H.A,

3) Existe algo de concreto sôpre à vinda de Bernardo para o
Brasil. Se sim, seria muito mais eonviniente se fosse até fins de1956, quando 81le encontraria a atual H.A. em trabalho ainda.

4) Em função de tôda problematica politica com o 72 Garin, quan-do resolver o destino do 82? O movimento exigirá em breve uma novadefinição, 1 sem dúvida o Neustad apertará.

5) Cruzamento de cartas, De nossa parte nada de novo. Revimos,está tudo em ordem,
%

6) Diploms Berta, - Assim que; recebermos, providenciaremos.

7) Carta = grupo de janeiro. Infelizmente € assim mesmo. Colo=caremos um ponto final. Epperamos que vocês tenham também comentadoo assunto cóm 81es como o caso requer,

8) Resoluções de chalutziut: Receberam? Por que nenhum comenta-rio?

9) Casal Tógel. Infelizmente lamentamos mesmo todo o sucedido,fotos ao Nunho que Shenfeld comunicará confsa carta do Nunho a dentroג. do limite do pedido.

10) A carta de chinuch escrita pela Vaadat Hatnuá para a Veidá,chegou muita atrazada, dois dias após a Veldão Responderemos em bYe.VO».
2

11) Um último e importantissimo assunto.O nosso contacto deveráSe resumir doravanie no que; se refere aos Problemas de chalutziut ap emnas em casos excepcionais. Lamentamos que a Vaadat Hatnuá de Bfor-Chailnão esteja funcionando, pois estas cartas "oficialiaantes" que estamosgrocsúdo, não podem se manter por muito tempo, quer pelo movimento, eainda mais agora pela presença do sheliach Neusta » que Sabe atravésdo contacto anterior lendo a coreespondéncia des cartas 16Y,Hatnuá irocavsm e que hoje em dia inexiste Ofitialmente.Assim, Pedimos que vocês vejam ai com Os chaverim o melhor geito de reiniciar ofuncionamento da Vaadat Halmkuá comá o Movimento, pois acima de tudo,É necessario que o mesmo exista não só às Vesperas de Congressos, masdurante todo o periodo. Da mesma forma com vocês ai em Ramat Yochanannao sabemós absolutamente nada do quese se passa. Sabemos o quanto édificil escrever na vida kibutziana, depois de duras horas de trabalhapor sinal estou experimentando as primeir as gotas disto, aqui em EinDorot, mas É incrivel não recebemos Cartas sôbre a vida do garin, ahachsará, etc, etc, eto.cartas nem pessoais nem oficiais. De minha parte posso prometer que se vocês não mudarem o procedimento, somente me Éaterei as iindispensaveis cousas de trabalho sôbre o movimento, e nãomais curtas longas somo esta. Nosso Contacto tem de ser reciproco, Casso contrario, qual o valor?

Finalmente, espero que vocês respondam de imediato poistodos os pontos aqui levantados tem grande urgencia na resposta.”
De preferência escrevam para mim mesmo- para o1 end \da hachshsréá, ndereco
4 Um grande abraço e lembranças pars. todos.
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