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Maskirut do

Kibutz Hachshará

Reâlizou-se na última terça feira uma reunião do Vaad Lemam

Hachashará na qual esteve presente, como representante de nosso

nosso movimento, o chaver Erwin.

Esta reunião reestabeleceu o contacto entre o Vaad e os

hachsharot. Tratou ela der astafsantos, alguns pontos importantes

| ל 27
porem do dia foram felegad gucáqnião seguinte (5-feira dia

11 as 8:00 horas) por sugestão.nossa: 4zemo-lo por nãa estarem

HR ee

Por carta seria d 1 , Mo la talvez não suficiente relatar-

7 À =

mos todes os pontos Levei! ga &o foi impprtante e a Hanhaga

se porá em contacto com os€ 1 6 se tratar do que nela foi
7 / ,

visto e proposto. ,

Alem de outras coisas, foi esta uma reunião de introdução

a reunião de preparo para a vinda de Benshelom. $ preciso ב

que quando de sua chegada, tenha o Vaad alguns conhecimentos mais

sérios da situação das hachaharot para poder transmitir e formular

opiniões e propostas. Foi apresentada e aproveda uma 80068086 de

itura de um relatoria completo, amplo, que devera englobar no)
+

entras:

Hanoar FHtachalutzi
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de sabor so vocês acham nesessário que escrovamos à Hanhagá Bxioná a rospoito.

c)-Ez-chaverim do 4º garin Hachshará-Samuel e Cristina Shwartz--Como vocês de-

vem estar informados, 6stes chavorim abandonaram 0 garin ainda no periodo de

hachshará, em circunstâncias bastante indignas--safram para um chofesh post=

casamento e nunca mais voltaram, sem tentar no minimo uma justificação à che-
2 a 1 2

vra ou a maskirut do Kibutz. .> . / e 4 1 3
Ea alguns dias entretanto, o chaver Samuel dirigiu-se a Hanhaga, mani-

festando seu desejo de fazer alis e radicar-se om Bror-Ghail » junto com sou gru=

po +. Manifestou profundo arrependimento por suas atitudes passadas, demonstrando-

se convicto da necessidade de retornar aos caminhos do movimento, juntamente com

sua esposa e filha. Como esta conta apenas com 5 meses de idade, ser-lhes-ia

impossivel imintsixar reintegrar-se na hachshará, e mais ainda, por terem alguns

problemas de familia que pensam resolver dentro de ה1קגמפ só lhes

soria possivel fazor alia em Qutubro doste ano . Tôdos 8 problemas nos foram

apresentados , juntamente com o podido de os aceitarmos no soio do movimento e de

orientarmos sua aliá como chaverima do movimento.

Antes, entretanto de tomarmos qualquer decisão a reipeito, achamas ne-

cossário conhecer a opinião do vocês o do grupo do 4º garin que com 6les convi-

voram, e pedimos ao mesmo tempo que isto seja feito com urgência, pois temos em

vista discutir a questão na proxima reunião da Hanhapá, dentro de algumas semanas.

d)- Chevrat Noar-» Temos mais um problema a tratar com vocês, como agregado ao

ponto 2 de nossa carta datada de 3 de abril.

Eratase Trata-se da chavorá Cecilia Pintehovsky, da shievá de bonim do

Sai? São Paulo , com a idado de 15 anos. É dê nossa opinião que ela dova ser «o-

iocada nas mosmas condições que as chaverot Cecilia Lerner e Clara Trebiteh (a

chaverá pertonco à mesma kuvtzá que a Clara, e as tros acham=se num mesmo grau de

homegereidado).

Caso náo se formo o grupo de Chevrat Noar, achamos que a chaverá não

deva sob hipotese algumas ser encaminhada a outro grupo qualquer, em primeiro lu-

rar porque seus pais praticamente nos entrogamam a responsibilidade da vida de
, 4

sua filhas atraves do movimento e de nosso meshek ;em segundo luzar porque cremos

achalutezi
que a chaverá teria grandes ללי ambientagáo em outro grupo que não

chu Hanoar 
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fosse o brasileiro.
. Ea. 7

Sabemos que talvez haja aificuldadosfin financeiraão PAX -E

na educação de chaverim nessas condições. os
todavía 6686 0 não

constituirá problema no que 566
8 chavora Cecilia, q.

a familia

esta em boa situagiof u
s ,º se nocossário poder-se-á conseguir

uma cota por parte 608108 . Eb Befeo
8 AA:los A p

d?

&
Como os pais esperam ama

ו de nossa parto, podimos que nos

rospondam imediatamente dando sua opinião y tanto sobre óste problema 08-

pocifico como sôbre Chevrat Noar om foral.

Sem mais, nosso chalutziano
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