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Afilcim, 11 de Agosto de 1951   * Prezados chaverim da
1AsHká Merkazit|

8 Atravésdesta carta esperamos iniciar um o n= :
táto oficial normal entre o garine o movim nto bras leiro, ER

cen 1 Cape-ros em primeiro lugar relatar sobre 08 8
últimos acontecimentos e nossa atual situação, Em seguida pedimos uma. ||
série de informes que solicitamos nos sejam enviados com urgencia,

E e 88102 de Mefalsim:- Como os chaverim devem estar ao par, após uma sê=
É Be : 8 rie de discussões entre nós e comm o 680%, 006-

: | gomos h- conclusão de não permanecer em Mefalsim e de preparar-mo-nos

E ds para uma futurahitiashvut baseada no movimento brad leiros, A Lishkat
> 0 068262 6תס6₪0?82וג1-86 66 comunicar nossa resolução ao movimento sul= 9
+ o. americano, oficialisando assim o אאא passo em direção ao segundo mifal -
ו do Dror no país. RR Rodo

 

Plano de hachshará:- Uma vez tomada esta resolução, cabia-nos organie . |
PERTO 2 sar ueplano de atividadespara o próximo ו A

afimde estarmos preparados ná £poca marcada para o levantamento da ₪0-
va. necudá, Foi eleita uma mazkirut provisória para se encarregar de 6מ= |
“trar em.contáto com o bregão kibutziano a que estaremos 1188008 )166

, Bakibutzim) e apresentar-lhe um plano: de hachshará para o garine estue -
“dar todas as condições para a resolução dos problemas existentes, Esta
-mazkirut compunha-se dos chaverim:;s Bernardo: Cymring, Fiszel Czeresnia,.

a Y na Raicher, Mordechai Chajozyk e Ilana Czeremia, Formaramsse também:
“vandot para estudo de questões de meshek e chinuch, ES

“0 Os chaverim Dov (Bernardo) e Fiszel foram os que |.
₪ se encarregaram da procura do local: para hachshará, uma vez que foram |
lé %9- - esclarecidas todas as nossas condições junto aos organismos oficiais, À

escolha dividia-se entre os dois meshakim Kineret e Afikim, e após múi-.
tos estudos e muitas viagens de Dov e Fiszel pars a discussão nos dois
meshakim e na apsefá klalit do garin ainda em Mefalsim, resolveu-se por
E«pois dava-nos melhores oportunidades de colocar nosso plano em

ticas É

0 Em linhas gerais foi o seguinte o que planificamos: |
Estadia no meghek vatik durante um periodo de cerca um ano, assim dividis
do: 5 meses de hachshará klalit para o grupo de chaverim do 2% garin de .
Ein Dorots neste periodo o grupo do 19 garin que já passara por esta has ||
chshar£ em Kineret, estaria como gruvo de trabalho assalariado (Plugat |:
Avodá) neste mesmo meshek em que estaria o grupo do 29 garin, O 2) garin
éstaria então em condições de aprendizado diversas do 1%, si tem que y
tambem os chaverim deste grupo estariam em trabalho de especi alisação 2

nos seus respectivos anafim, A diferença fundamental seria no estudo do.
17215, hartzaót, tiíulim, etc, para os quais sbmente os chaverim em hach-
shará receberim horas espéciais, Após esses 5 meses 0 garin todo (1º e
24 gruros) passaria por '3 meses de imnim militares na Nachal (Juventude
chalutziana Combatente) e em seguida- teria mais 6 meses de had shará, na
misgueret da Nachal, isto é, estadia no meshek como continuação da hach-

“ ghará mas em tegime militar, :

|Entrada em Afikim:='Arôs semana de chofesh desde :
E “-Mefalsim, 0s chaverim entraram Aprו

datas א

 



 

  

 

|touve Imediatos entendimentoscoma mankirut do moshek afim de que 0 garin |
86 800068886 o mais breve possivel e todos os chaverim fossem 16go colo»:

  Ze

cados nos seus anafim de trabalho, No sébado seguinte houve uma assefa
klalit afim de eleger a nova mazkirut do garin, que regerá 0 grupo até a
entrada na Nachal, calculada para Dezembro próximo, Nesta assefá também

foram eleitas as diversas vaadót complementativas da mazkirut eforam 1מ= |

dicados os nomes dos chaverim para os órgãos de ligação como movimentos: |

Órgãosdirigentes do garin e suas atividades:- A mazkirut fiou assim cons.
tituidas mazkir-pnim - Jo=

sê Etrog, mazkir-chutz - Fiszel Czeresnia, guizbar - Naftali Czeresnia,

«meshek - Dov Cymring, terbut.- Léa Cymring, chimuch - Chana Raicher, cha=

“ver havaad - Mordechai Chajezyks

%

2

“trabalho e orientar os chaverim em seus anafim, protirar cursos de espe=.

cialisacño, orfanisar os planos para a hitiashvut e a orientação do3?.

As vaadot eleitas foram.as seguintes: meshek, tar-

vut, chinheh, chevrá, hanalá vehalbashá, sendo os merakzim das 4 primei-

ras membros da mazkirut, A sua constituição £.a seguinte: Meshek - Doy.

Cymrineg (merakez), Peniamin Raicher, Shmuel Teig, Tzvi Bernstein, Eliahu |.

Berger, Avraham Lubicz e Israel Steinbaum. Sua funcño será fazer o levan=

tamento geral. dós pertences do garin, centralisar todas as questões de .

 

  

 

  

 

   

 

gorin brasileiro que deveria se unir a nôs para a hitiashvut, Dentrodest

vaadá foi escolhido 1 sadran-avodá que será o elemento direto de 130080

entre o garin e o meshek para a organisação do trabalho: o chaver em ques

tão É Beniamin Raicher, :

ה Tarbut - Lêa Cymring (merakezet), David Roterman,

MaxKianovski, Chana Teig, Rivka Ave rbach, Será função desta 5 orga-

niser a vida cultural do grupo, incentivar o aprendisado do ivrits organi-

sar a sifri4 ea discoteca do garin e zelar pela participação dos chave-

rim do garin na vida politico-cultural do pais, OS

, Chinuch - Chana Raicher (merakezet), Lê&a de Roisen= 7

berg, Abraham Baumwohl, Rivka Averbach e Esther Katz, Esta vaadá está en |

carregada da orientação das chaverót que trabalharão na educação das eri-

on , enviá-las a cursos, Re chuguim para estudo destes problemas,
: Chevrá = losef Etrog (merakez), Chana Raicher,e IX

Tosef Cytrin, É funcão desta vasdá organisar o shikun, isto 5, a distri-

buicáo dos chaverim nos quartos e tratar dos casos de chevrá que surgirem

no garin,
Hanalí e Halbashá - Formada atualmente pelo sandlar

e as duas machsaniót: Pinchas Biskier, Nina Zirmermam e Lêa Cymring, Te-

r& a seu cargo a divisão de roupa e sapatos para os chaverim no periodo de:

hachghasa e a organisacáo da armazenagem de todo o restante dex patrimonio

do garins
No referente no movimento foi tratado o seguintes

so sair de Mefelsim resolvemos que se nomelisaria a situação da Lishkat

Kesher, formando-a de 2 chaverim argentinos, 2 brasileiros e 1: urugualo,

conformê resolução de Kinus sul-americano; também resolveu-se criar uma

moatzê de chaverim provenientes do Dror que funcionafe: como instôncia res
presentetiva superior do movimento no país, consultada quando necessária

e convocado normalmente provavelmente de. 6 em 6 meses - éste assunto ain.

da depende de discussão na Lishkat Kesher, Fôra isto, o gerin brasileiro

resolveu criar uma vandê encarregado de manter contáto como movimento bra- .
sileiro e tratar da orientação nos problemas que lhe dizem resreito, Fos

ram escolhidos os seguintes chaverims: Lishkat Kesher = Dov Cymrix e Ilana

caeresnias Moatzá - Dov Cymring, Ilana Czeresnia, Fiszel Czex snia, losef
Htrog, Israel Steinbaum, Beniamin Raicher, David Roterman, Arie Kornfeld,

Mordechai Chajezyk; Vaadat Hatnu£ - Ilana Czeresnie (merakezet), Dov
Cymring, Fiszel Czeresmia, Tosef Etrog e Israel Steinbaum, Ro

, Após a'sua eleição; os- diversos grupos iniciarem :
O ₪ a, 2 + 5 ”

o- seu trabalho ou continuaram o que havia. sido iniciado na mazkirut antes
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Og ER cw o A vaBdá demeshek encarregou os chaverimTavi e:Eliahyde וסמ “O

:

שי do pena do garin Eg sor
To ' 0s, que será feitopela vaadá de haralá e haltamé£), afim.
de termos dados doneretos sobre os bens-e valores economicos existentes '
nogarin e para que isto sirva de base pare um estudo na mazkirut, de wm.plano racional decoletivisagio entre os chaverim, Foi revistoo plano"

- de divisão dos Shaverim em anafim e praticamente todos estão fixos em ¿|
Algun. anaf, “a nñoser no periodo em que passarão pelos sherátim, 0%

ו EOS A vaad£ de chinueh fixou para se prepararem & tra
balho com crianças, as seguintes chaverót: Chana More e Esthér Katz - ti--'
nokot (recem-nascidos); Chana Raicher e Shoshana Kriger - peutim (la 3.
anos); Léade Roisenbew e: lana Czeresnia - gen ieladim (4 a 6 anos), A
chaverá Leá deverá sair em janeiro próximo para o curso de ganenet da His-

-btadrut de 2 anos, e as outrasestarão por enquanto sémente em trabalho
- prátioo.. ; 7

Ve A vaad£de tarbut iniciou seu importante trabalho -
organisando um kabalat shabat com audição de música, que foi concorrido. .
“por todos os chavérim, Entrou em contáto com o meshek afim de emeçar as|
aulas de. ivrit e conseguir pessõas para hartzadt, aulasde canções e dan-
«sas, etc, Organisou um programa de hartzabt politicas e encarrégou 3 cha.
“verim da organisação da sifri£, 1

ה A vaadá de chevrá teve a seu cargo a planificação 07
dosAlojamentos dos chaverim, de modo a auxiliar a criação de um bom ame |
«biente chevrati, É

Hor,

Pela mazkirut passaram as resolucdes das diversas -
vaadots Houve assefot. com a mazkirut do meshek e fixaram-se reunides pe=
riodicas com este óredo, Fofa isto, fixaram=se os regulamentos de regime
interno e as normas para aceltacio.de, novos chaverim no garin,

Integrantes do garin:- Ainda em Mefalsim;, alguns chaverim antigamente
pertencentes ao rrimeiro garin declararam que não

se ligariam a nós, mas que suaposição era permanecer em Mefalsim e in=
tegrar-se nesse meshek, Foram eles: Mauricio Kersz, Geni Kersz, Leão 6

"Sema Etrog, A chaverê Chanka, já ha tempos desligada do grupo brasileiro,
e a chaveré Bluma Waisman, casada com um chaver de Mefalsim, também pere
maneceram no meshek,

Antes de tomarmos à resolucab de sair de Mefalsim,
3f raviam pedido sua retirada do garin as chaverót Diana Pinkel e Sheindla
Altschuller: a yrimeira esta'em TelAviv esrerando a possibilidade de sua

volta ao Brasil e a segunda, entrou em um curso de ivrit afim de prepa-
rar=sé para exercer a função de professora na cidade,

4098 nossa vinda para Afikim, desligou-se do garin

o chaver Majlich Berger, que, alegando motivos ideológicos pediu sua in-
tegração no meshek gul-emericeno do Hashomer Hatzair = Gaash, Também por

motivos de dúvidas ideológicas, foi concedida ax licença de 6 meses ao
chaver Max Warshav ski,

Assim, somos atualmente 54 integrantes do garin e

esperamos não sofrer maiores perdas, y

Para futuros integrantes do garin foram fixadas
pela mazkirut e arrovadas em assefé klalit, as seguintes normas:- são,
“aceitos como candidatos ao garin, chaverim que venham com recomendação do
movimento, partido ou de algum integrante do garin, Este candidato será
aceito como chaver. do garin, depois dearrovado pela assefá Kblit, em tem-
po oportuno, Elementos que queiram integrar o garin e que não venham res
“comendedos como acima, serão aceitos pela mazkirut como provisórios no
goriny » base de informações e conhecimento do indivíduo Pro omo
candidatos, %

( Durante o periodo em que 0 elemento estiver conoge .

co como provisório ou candidato, a vaadat habank dever Rocio ao par ga

Tinha do movimento, Pois mossa intenção f E um meshek tnuati e por= ,y 7
/ | ( y 



4
tantoaceitar somente chaverim que conheçam 8 orientação do movimento.

mf : o:- Ha muitos meses faltam-nos completamente infor=0 mes oficiais sobre as atividades do Dror no Bra- ||“iu Silo Pedimos portanto que nos sejam enviados relatórios da Lishk£ Mer= |DSR RA kazit anterior (principalmente sobre 0 “periodo que medeia a Moatzá Are 1| 52*% realizada em março es Veida Artzit realizada em Julho último). 26-2 Qlmos bh atual Lishk£ Merkazit que nos sejam enviados informes normais
. periodicamente, Junto com as diversas publicações recentes das machla-.Kbt de Itonut é Chinuch, redimos nos sejam enviados também os temários
eresoluções da Última Veidá, bem como o rrograma desenvolvido no semi-nário de Julho em Petrórélis. :
AL Apesar dos muitos problemas nossos, acreditamoso =, Que poderemos colaborar com o trabalho da Lishká Merkazit ensuas mach-
Y o. lekót de Chinuch e Itonut, cam o envio de material e colaborações, Pa-2% xaisto pedimos informes sobre os atuais plamos de trabalho,

ל Especialmente a machlaká de Chalutziut terá que
manter conosco um contáto mais íntimo, através de informes detalhados

¿sobre o 3% garin, uma vez que calculamos estar juntos na ocasião da fun=“ «ii dação do nosso kibutz, Em primeiro lugar necessitamos obter uma lista|. | completados integrantes do garin, com dados sobre os chaverim, prin-“ eipalmente em relação ao seu preparo profissional, É preciso que des-
taquem'os que de fáto possuem uma profissão daqueles que, devido ao seu 4

rá, adquiriram alguma prática e pretendem continuar- em algum ramode trabalho, Informem-nos também sobre os cursos que even-
“túalmente seguiram esses chaverim, sua duração eo local onde se efetuex“aram, bem como sobre as possibilidades de enviar alguns chaverim da hach-sh8rá para cursos de aperfeiçoamento antes de sus aliá,FE Afóra isto, gostaiamos de lembrar à Lishká Merka-'zitque, para evitar uma série de erros que foram feitos no referente à“aprovação de candidatos 2 aliá nos garinim anteriores, é preciso que oconceito de arrovação seja mais rigoroso, Consideramos necessário levar:muito em conta os conhecimentos de ivrit, o reparo ideológico e o com-portamento do chaver na cheyrá, Além disso, da importante que sejafeito sério exame do estado geral de satde do indivíduo e que chaverim
que necessitarem de tratamento, não sejam aprovados para alió, antesque seja comprovada a «sta cura, De qualquer forma É aconselhavei não a-. ceitarem chaverm que demonstrarem qualquer anormalidade psicológica,% Ainda sobre 3% garin: informem-nos sobre o méshek“que possue e os rlanos em vista para o aumento do mesmo, Pedimos incluir |nisto, lista completa da sifriá e discotéca, principalmente no que se refere a livros técnicos e ideológicos, Pretendemos na próxima carta enviarlista do meshek individual, bem como lista: detslhada de livros que nosinteressaria possuir para a orientação dos diversos anafim, Quanto & mo-veis e objetos de quarto, pedimos que aguardem nossas instruções , Solie
citamos também informe sobre o 4% garin,

; , Aguardando pronto. pronunciamento por rarte dos chasverim, despedimo-nos com nosso

הד VEBAGSEIMU

aa
2.8.- Toda e qualquer correspondencia 4 E

oficial deverá ser endereçada à remetente:
Ilana Czeresnia
Garin Brasilal

פה 68% Hatnu£
Afikim 0

ISRAEL   


