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Nossos. sinceros votos de um proffcuo trebalho ne

Henhogg Artzit. Estemos seguros-que os chaverim atusImente resvon-

séveis pela direção do movimento envidarõo seus melhores esforços e
capacidade no seu trobalho educativo chalutziano, ; 2%

: Antes de entrarmos em malores detolhes, vemo=nos 4

“obrigados a relembrar o assunto do contócto entre O movimento €

Brur-Chatl. Crêmos especialmente ser de utilidade esta observaçõe $

quando s nova direção recebeu todos os responsabilidades, 4

O assunto é bastante simples, já foi ventilado véri

vezes na correspondência - mas nem sempre o realidade demonstrou qu

“a correspondência Toi devidamente lida e interpretada, 8

: Segundo o que era do conhecimento do movimento jé hé

muito tempo, todos. os assuntos referentes à aliá = listos de choverin

bogagem, meshek 2118, problemas especióis (seúde, problemós de fm(=

“Jid, alió de pois, bodedim ou mitztorfim que não foram choverim do.

movimento e não passarem hachshorg e que não serão portanto cons ides.
prados sutomáticamente como chaverim do meshek, mas sim como condidó-:

tos, problemas sociais especiais, etc.) devem ser ventilados direta=

mente com dé mezkirut de Bror Cheil e não 600 6 /6808+081006, E a!

_mazkirut o orgóo executivo responsável perante & chevré e es insti

“elas compefentes por todos êstes problemas, e não à Vasdat Hatnué,

“orgão deliberotivo-consultivo,

 

 

É cloro que a Veadat Hatnuá é composta por chover im

com grande experiência em problemas centrais do movimento e ela é

cons tantemen te consul tada: dy serem debatidos estes problemas,

Mos pers evitar uma duplicidade epistolar desnecessério e às vezes 0

confusa - pedimos encarecidamente que os problemes seimo mencionados |

sejom escltos diretomente paro 9 mazkirut; os demais problemas -.

educotivos, políticos, organizacionais = paro a Voadat Halfus, como
"o fol sem pres

 

Assim; por exemplo, em 31/1/57 a mazkirut' escrev
movimento, em 24/2 ¡dem (em resposta á umo carta dirigida diretam

3 mozkirut referente 3 'alid de fomílio Woisfuss) e 29/3. Até hoje

recebemos apenas Ume resposta = a corta ontem recebido de Edith.

Friesel, que hoje.é respondida prontamente, :

 



E esto a razãopela quel ventilomos diretamenteos problemas,com o .
Chaitchik — como o provem os longas d detalhadas cortos qué Ble
nós recebeu, e

Bem sabemos que vocês estiveram atorefadíssimos com .
Os atividades centrais do mov mento.

SEA

Queremos que vocês interpretem corretamente estos con=
siderações gerais —-não pretendemos de nenhumo forma transformer um
assunto técnicode corres pondêncis em maotério de princípios ideolé-
gicos ou coisa que o valha, e É

Estomos seguros apenas que uma constante correspondên-
Gia nos devidos canais só contribuiré paro melhor compreensão e para
evitor dificuldades.futuras. o |

y «À

Nossos sinceras esperanças que o trabalho harmônico E
reolizado em: Brur-Chail entre o abaixo assinado eo atua] mezkir do
movimento no enfardamento da; forragem continuaré-no mesmo pleno 86
profundo compreensão também agora — num terreno diferente, mais con-
plexo e delicado...

E agora, páassemos a alguns assuntos:--

| - Jayme Teitelbóim:- Lementoemos que o chaver Teitelboim tenha se
» ofendido. A intengóo foi das mais positivas,

e tonstrutivas = e tudo foi feito com pleno conhecimento e assen=
timento de seu filho Henriques.

Sem pretendermos entrar em longas explonações, a rea-
lidade nos ensinou que no medida em que haja possibilidades financei-
ros, é muito desejável que os pais de chaverim dohemisfério ocidentaa |
livres pora' viajar, entrar e sair sem restrições, transferir dinhei 7
m8quinas, etc., Sem maiores dificuldaces - que pretendem fazer aliá -
que venham inicialmente como turistos:- que percorram o pais, vivam

um certo tempo no kibutz e depois, calmamente, decidam como e onde
faze-lo.

 

Este ássertiva em nada contreria a posição fundamenta l-=
que a meta É e vida harmônica das 3 gerações (por ora) em BruraCheil-
pais, filhos é netos, Estes ponderações não são vélideos quando se
trato de pois de chaverim do Egito, Merroco ou Europa Ocidental —
que são recebidos até mesmo sem aviso prévio, como já sucedeu vérias
VEZES.

Foi por isto que resolvemos escrever diretamente ao

chaver Teitelboim,. É lamen tável que suo atual situação. não era do
conhecimento de seu filho quando a corto lhe foi remetida; € lomentá= 1

vel também que êle não tivesse entrado. em contécto conosco: há olguns
mêses (corta particular por nés ontem recebido cita suas palavros

que tem pen que nossa carta não lhe chegou 3s mãos há 5 meses), 



3 Asselfé Clalit (queremos relembror a resolução exis=.tente'no meshek que 8 46 de pais de chaverim deve 568 20707806 60essembléia gerol; no prazo mínimo de | ano antes da altê; tombén 0
alid de “zmanim" e “mitztorfimt deve ser oproveda antecipodomente;.9penos a eliá de chaverim do movimento que passáram hechsharé regulao=mentar ou aprovados. pela Hansgg Hartzit e outomético - excetuando-se |
é cloro casos especiais) que aprovou a elis do chaver Teitelboum com
o grupo de Junho, As dificuldades de habitação são grandes, mas
faremos o méximo para atenud-los. Informação; s8bre nossa decisão fol
transmitida à machleket alig da Sochnuts

Erida:- A alió de seus pais foi aprovads paro o fim de 1957. aa
Desnecessório frizer o quanto é desejável a ali do Frida 00000

em Junho, afim de passor perfodo norma! de hechsharg em meshek vatkkp
Assim, quando &la terminar a hachsharé os pais virão paro o méshek,0

5/5608186000000(זטפססט|,

Ana Goldberg:- Aliá aprovoda como "mitztarefet" (status sprovadao em +
um: dos Kinussim do movimento pelo companheiro José

Etrog).

060615 cosos o Mordechal recebeu completos respostes.

Finalizamos «com os reiterados votos de um contécto
constante e. amplo, e aguerdaños pronta respostal

Saudações chalutzianas,

IASBenjamim Raicher
Mazkir

Anexo. = Lista dos cargos 6 conissões eleitosnao Última
asseifs clalit,

Fevor relembrar aoNaftali e Ilana que contindo egusrdonda
carta déles,

Cartes pere a Machleke+ Alió quanto apressemento da
confirmação de aliá das fenflias Steimboum e Krumholtz
seguiu hg muito: tempo.  .

 


