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À Maskirut do
Garin Brasileiro

Prezados chaverim

O... É esta.a primeira carta da machlaka de obalutsiut da nova Hanhaçá Artait8.0 garin, Cremos que a nossa correspondência deverá para o futuro ser suficien-teménte intensa pará, em conjunto, podermós resolver os problemas de chúlutziut, dí-temente ligados aos:chaverim. ל :
\ A présento diz respeito nos seguintes pontos:

Pomfissionalização - em vista das novas necessidades Surgidas pela hi-
tianvut,. pedimos aos chaverim que nos envien ós esbogos que porvertura já tenhánm, dos
futuros anafim do novo kibutz » bem como nos“ escrevam sobre as suas necessidades no
campo de especialização profissional, Parece-nos que já é demasiado tarda para prepa
rár.o 52 garin, dentro dum esquema geral assim, mas nos sería muito אג útil para a
planificagao do prepara profissional do 4% garin, e mais remotamente do 5%. Pedimos
pois gue nos enviem o que ja tiverem de concreto com certa urgencia, pois queremos ul
timar o plano economico é profissional para a hachahara do 42 garin

ia do - norofuromto à Aliá do 3º garin, a situação :6 a se-
guintos levamosem conta a proposta dos chaverim contida ns garta do Berardo G., mas *
surgiram na Veida propostas diferentes, tanto sobre a data, como sobre a forma, isto e,

9 So um ou dois grupos. A argumentação quanto a um grupo bassou-se no fato de que havia
a vantagem de O garin poder Logo langares6 a prop o paga a hitíisshvut, sem delon-

9 gas ínuteis pola espera do grupo restante, -Quanto 8171880 em dois grupós,ela facili
ta a preparação do garin seguinte; o a passagem do meshek sem quedas desastrosas.

Ha ainda outros planos mas eonsidorando-se insuficientemente conhecedora para. tan
0, sondo este um assunto muito aspecializado, necessitando de estudos mais demorados.

4 Voidá não assentou jada om definitivo, delegando este dirgito a Hamhaga om eonjunto
com o Kibutz Hachshara. O assunto ser& resolvido nestas proximas semanas e gostariamos
que os chaverim nos estrévessmm máis detalhadamente, se possivel, o que pensem a xos-
peíto, tanto sobre á data, como sobre A fóxmagao de quantos grupos dé alias.

Chaverim de Mefalsim no Brosil' «encontram-se aqui os chaverim Bornardo
Susteris o Mauricio Doózushyal, os quais so dirigiram Ro movimento braálleiro, pedindo
integração nesgte. Como estamos completamente privados de informações à xesnsito dos
dois chaverim, os movivos do saida, etcs.., 8 não ser 05 que eLBs-Nos possai dar; pos
dimos “que nos mandem urgentemente, completo ץ818%0 a respeito, para que possamos tos
may uma decisao a respeito.

Sem mais por, ora, enviâmo-lhes 308808 cumprimentos: chalutzianos
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