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22 GRUPO ALIA

8 prrtide do 2º gruno slie, tem um nrool imort: ELO O OVO
judeu no galut, pois mirca o início e 5 continuidade de um: vidr kibutzi:nz.

Certus vezes cssulta-nos à idóir de ques sc êsses chuverim, forom movi-
08 86 1558 ספעט,10681,פט :venas seguirsm por serem :ססמ58טשרטממף69 6

brevos, nel: decisso definitiva que tomuram, - Nño terism elos cometido
wm: loucurs? verguntam outros, Nes Absolutamente Nro! Se sbandonaram q ro-
o disris do galut para trilanr um cewinho completamento d

rtos do que fezism o qusl serir = finalidade de seu gosto, Sabism mito
paul que não iriom gozur des mesmas regalias que rqui no grlut. Sabiám que
tudo ser reslizudo, teris que ser com cuxilio de sus vontado de chulutz e

neo dese e Sinsmo presrgeiro,
Nao busta sentir = necessidade de ufoester-so do meio burçgués Dore

Primoiro é preciso que us iddics cstejsm de ze órdo com

58 186158 se chulutzionisem). Tod. ce gusloucr dificu
tiver s certoze de que ire lutar om pról de : lgum

Quelguer traba ה terá v: Jor,e que suis idéius por % ד

dus, coroveitadeas quando necessarize, ou então respeitrd:s.
Quando expunb: m suis idéiss n£o visivem  influencir, ce sin que o chiver

si vroprio pos longa convivencis no DROR tivessc o noder de análise 9
ums conclusão. gue £ su: vida Bom valor no grlut, ns םפסמפממל>

esture sendo cproveituda não só os trrbalhos físicos, pois ostrricm contri-
buindo pura 5 construção de retz ד que por ser um estado novo, neces-

פ1%0א/ 60 8que « vosSam construir, Transformsr ps 060208 do deserto, em
hebitaçoes vrra todos os judeus do mundo, mas que pers teso é nocesesrio que
9 clement o 0856195 apto s ingressor na hechshars, fazer Alis, Hitischyut; €
terá conseguido su: Hsgsham: ¿tzmit. ל 9

Para que s corrente sionista cumentasse, o movimento, € cloro, não 99
00215 ficer como estuva, com E sotisfugao de ter envisdo um grupo sliz,
Continuou em seu ritmo crescente, «bsorvendo mis cbx im, fundando mais
O que se espulhavem por =lguns bairros ds conitrl, AMELAZAR incenti= _
endo quinto MA mois ers vpogsivol, « juventude >, pura 2 sus chslutaienizuoso,
s prónrios tzofim e bonim se2 prenarzdos de um: forma vera que sejem os di-

=: de minha, quendo os de hoje ja tiverem vlernesdo sus Hseshima
tamit. Isso € demonstrido ns ror lizrções em quo tomm perto ativos
moshavot, tiulim, messibots quando encarregados cubor: en vequeno cargo,
di ipenho com mcior simolicid-de scm ember:uco, fazendo com que ele cetej:
¿1s em contato com =s demuis criencss, criando em sou espirito ₪ 10615 6

uma vida colotivista. 2
Após +lgubs 5םספ,8סמ 007105 46709 6000 8 2 une kvubz:. de ncesrim,

onde el estro com um passo para formaçao des sy Coquendo nums Kvutzs
ns ior que e de ovdim, o seu idesl se eristalize epS diesolvendo

todo € quílquer drobéem: que surgir pelz frente. Embore 9 uovimonto estejs
passendo por estce transformações, nao 6 o suficiente: hº necessidrde imo-
dd da profissionsliarção do individuo. Notuvi-se quo 5 02070 6068
eptivesee estudando, neo 900218 dedicar-se uo movimento, ou Seu idenl de
ir um Cia pera o kibutz, paro concluir 9. curso desej:do, teris que permanes
cer no galut durente mis elguns 2n28, dursnte 9s quais, h:veriz aind: mito
tetino pere penscr e decidir-se finalmente, “ingunoto sguardavo-se n conclu-
sro dos estudos e dos futuras exverienci¿s, o sionismo iria deczindo ends
vcz mais/como costa acontecendo em que varias familias est>o voltsndo,

Portento, terisz-se que tomsr ums seric de stitudos imedintes nero com
2 situcção quo se aoresontava., O movimento BEQuaNÃO u frse do 0 =
0 idéin de forma tol 606 86271586 como um ela de rerlid:de do rota
com o galut, ERii-so ume muior e complete stivizeção dos chaverim do Snif,
oque iris criar um concoito difosente de encarir ₪8 091888 obrigando=os *
«gir e penear diferentemente. Por rote condes o movimento estsri: =umentzdo

eu peu dinsmisgmo como força propulsor: de idóirs, e serviria como uns ba:

chalutêisns,2080ע78.
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