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São Paulo, 20 de Abril de 1956
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A .

Hanhega Haeliona
Israel

Prezados Chaverim:; Shalom?

Acabamos de receber vossa carta datada de
h do corrente, "Ref/580-56, a qual em seguida, respondemos:

I) - Questões de ordem:

. s)-,De acordo. A carta escrita diretas
mente do flenario da Veida comunicando a decisso da hashlsmá
da chativa do setimo garin para Bror-Chail, tinha realmente
8 intenção de colocar em primeiro Plano « Henhage Haeliona
Bo par de importantíssima decisso por nos adotada, e rgalmen=
te convence-ls atreves dos ergumentos gsi: ciaros, elias, con-
tidos inclusive na apregentaçeo do temario, do porque da re-
solucao. Esperemos, perem, que cerfamente, $ forma como ela foi
endereçada, nbsolutsmente mogtre duvida de que estabelecemos naquestso o

ichuácomoorgeomaximo

e

nãosHerhuga

Hueliona.

- bj» Quanto a este ponto apresentado peloschaverim como questao de erdem, queremos adiantar o seguinte:

Pela primeira vez, foi o movimentoconcretamente chamgdo a se pronunciar sobre o assunto. o IvKinus Artzi da Tnus realizado em Agos tg de 1955, apenas erienetou atraves de resolução, que a Hanhags Artzit preperasse adiscussao, colhesse os elementos necgssarigs para a mesma, quevisse a opinigo definitiva du chativa do setixo garin, aindanaquela ocasiso em vias de formaçep, e de forma definitiva re-" solver o destino da citada çhativo somente na Ila.Velda Arta tdo fevereiro p.p. Pelo que é do nosso conhecimento es unicaspartes que ainda nso haviam se pronuncisdo sóbre oassunto,eram: O gsrin, a Tnua 6 o ichud. E, em nossa 012180 , ,8 moti-vos que leveram o Movimento a decidir a ida da chativa do s e»timo garin a Bror-Bh$11, sobre os queis sinda escreverdmos sdieante mais Oz, atostamenos cada vo es Claramente, doDnaO acha ut ei
(continuã). 
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quanto acertou aVeida nessa resolução maxima , e principal
mente ng resolução em que solicitou e exigiu do sua Hanhagã
Haeliona pers que se çolocagse indiscuti' elmente so nosso la-
do, 80 19040 de chativa do setimo grrin.

0) Em ebsoluto img :inevsmos que vocês não
estivessem so par de,que a Ils.Veida Artzit trataria do des-
tino de chetiva do setimo garin. Ainde mais quendo o Congres-
so anterior a Veids, resolvers cleremento que o assunto em:
questao deveria definitivamente ser tratado o resolviddEse
tamos, pois, realmente surpresos, se bem que, reslmete, algu-
mes dificuldades tecnicas com o acumulo de trabalho dentro de
nossas atividades centraes, impedirem-nos de escreverelhes
mais detelhadamente. De qua lguer forme, meis uma vez, repeti-
mos, ac: editavemos, estarem os chaverim completament =tes

>

=
da discussão. ה Mraz

ל Gea
PS assim desta forme ter explicitamen

te respondido os problemas de ordem, por voces levantados.

II

E Entrando msis uma vez, diretemente no mérie
to ds resolugsosnas questoss pedidas;

2 le Chative do sétimo Gerins» Este chetivá, pos-- (sue atyalmento 22 chaverim, orme voces podem imaginar, ain-de este un pouco longe de ser um garin forte e amplo como osnossos anteriores. Pretendemos desenvolve-lg ao maximo, aindaneste periodo, tendo a Veida tirado resoluções concretas nesete sentido.A dats da alia da chativa esta em principio segun-
do orientegao da Velda, margada E

EaE

at

004

פל decididamente 21000 88 a
gosto encurregads de resolver em definitivo a date a aliã.

Ile amo Chativot Sexto- Setimo Gerin %- Nacorta enviada pelo Presidium da Ila.Ve da 21%, 4012808 8
mesme 01820 (תגס 8.11₪80₪80 entre 3 0095178 do setimo para com osexto garin, ato se traduzia spenss nos laços de amizade em simas fundemente lmente na forma como os Pensamentos comuns numdeterminado grupo de vida, quando o mesmo js de hi tempos, foiroalmente educedo para um determinado pento colonizatorio em.Eretz - e este pente sem duvi da e Bror-Chail, fez com que este

2

Jchud Franocar Kachalntei
(oontinva). 
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mesmo grupo de vida nao pessa ser dividido, rompide mesmo,
apesar das eventuais necessidades, que eutros setores, pervene
tura exijam. O bom,senso e a cabeça clara nas atitudes que o
Movimento tomou ate hoje, sao uma preva inconteste de quanto
foi acertada a decisao tomada pela Veida, baseada inclusive ne
destacatissimo pento da ligaçao entre ambas chativet. Explicans=
de melhor ainda: o garin que esta em Ramat Yochanan, es chaves
rim,que ainda permanecem em Ein Dorettambem pertencentes a chas
tiva do sexto garin, os quais ainda não seguiram,per necessidas
des de movimento, estabgleceram no decerrer des ultimos periodos
de trabjlho aqui na Tnus um tal lacsestreito,que o simoles ca =
tar do mesmo, pederig em nossa opiniso, trazer consequencias
infelizes para nao se os planos que a Tnua pessue pa: a com seu
primeiro meshey tnuati na Medina, mes acima de tudo, pars a
prepria chativa do,setâmo garin, ligada indússoluvelmente aos
chaverim de chativa do sexto garin que igualmente se radicarao

סמ

IlI= Elementos que nos levaram a reselver da
necessidade de Bror-Chail de receber mais chaverim

Estamos firmemente convencidos de que o movi-
mento bragileiro cometeu o acerto mais decisivo de sua exise
tencia áte hoje, çom a sua politica de concentrar todos os
seus geririm num unico ponto. Com isto ele permitiu o erguie
mento dum kibutz de amplss perspectivas, formado pela melhor
8021628 tnuati, capaz aos peycos de ser venguarda e represene
tante dum ishuv. Por ter indubitavelmente sabido evitar a dis.
persao de suas preciosas forças, reçusandosse a resolver pros
blemas pareiais da hitiashvut no país, criando uma metriz pre-
pria, conseguindo o instrumento para solugoos mois significati-
vas, do que as de semente cempletsr chevrot desfalcadas de 56-
dos os ributzim necessitados. A coesao dos diversos grupos, for-
mando um todo grande, constituido de pessgas de nossa BXXX ori-
ggm e formação, com o mesmo ideal e ambiçao, produziu as condi
6068 que fortificaram e molhorarem o conjunto e es individuos,
facilitando a sua integração ativa no pais, na vida de Eretz
Israel, e dentro do Kibutz megmo, e que de eutra forma, em nose
sa opiniao, teria sido, nao se mais custoso e arduo, mas o que
e pier, esforços em vao e perdas,

2 . 0. que porém, decididamente 16%0וג ₪68
zit a degisap,de completar «Cha 31 alitativa o anti-
70 0 יי

(continua). 
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tatiwmente, afim de poder se trensformer completemonte num
mahxx meshek tnusti, foi o de considerar ss graves consequen-
clas de nossainsuficiencias o crescimento e desenvolvimento
do meshek estão artificialmente contidos, e todos os anafim
ressentom-se gejundo sabemos, nao e possivei explorsr novos rae
mos de produçso, na medida em queo qosso Kibutz em Bretz e obri-
gado pelas terras e aguss que estão e sus disposics0.

Bror-Chail sindia nsce atingiu nem s metade
da vida social e cultural nos,moldes e princípios, e fundamen-
tslmente no nível que na tnus seuse cheaverim conceberam. Que-
rgmos o absolutgmento somos poucos modestos nisto, reforçer ao
maximo a Henhasa Haeiiona e meis tarde o Ichud tembem. Temos
consiencia exata da grende necessidade de forças deste dois
organismos e aínds outros mais. Precizamos porem, ter bases e
elementos pare istg tudo. E ecreditemos seériamento queminimsl-
mente isto sucedera quendo s Eretz, chegarsg e radicsraos em
Bror-Cha 11, os novos companheiros da chative do setimo gerin ₪
Brasil, Afors isso tudo, existe toda a nosss exposiçeo no te-
merio da Ila.Veida Artzit, detalhada é explicits - na parte de
chslutziut, onde os chavgrim poderec ainda rais minucigsamente
examinar os argumentos baricos da resolução que s Veida adotou,
pedinão inclusive vossa aceitação 6 82040 .

E É IVeElementos de ligação do Ishuv brasilei-
ro e « divisso da atençao.

Za cremos, es Veida neste ponto foi também
bastante incisiva que sinds neo e chegado o momento pars a die
visso da stençso do ishuv bresileiro ez: dois mifalim.e

Bror-Chail, é per,rós considerado e sos
poucos o ishuv assix o consider» tembem, como o primeiro mifal
tnusati do mov mento chalutziano brasileiro na Medina. E neste
terreno muito pouco ainda pode o ishuv auxiliar o sey kibutz em
Eretz. Ainda nao foram mobilicadas suss principais forças e ener-
gies pors setisfazer minimolmente as exsenciaisnecessidades que
Bror-Chsi 1 precisa, para se desenvolver e ser realmente o ropre-
sente fiel do movimento 6 do ish:v, Airda nao foram concatenados
os plenos basicos no sentido financeiro pera que noseo meshek
em Eretz pudesse juntamente com o ishuv iniciar alguns emprendie

Ichud Kancar Kachalutei
(continua). 
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mentos economicos que poderão possibilitar um incremento msterial
no desenvolirimento do kibutz, e assim poder sbrir caminho para
que o ishuvcada vez mais se intergsse e acompanhe o processo das
transformações pelas quais passa e ainda devera sofrer Bfor-Chail,
se realmente puder receber o apoio e o estimulo necessario de seu
movimento e de seu ishuv. Nao e enfim chegado o momento para divi=
dir o ishv judeu brasileiro em dois centros de interegse, quando
siquer conseguiu satisfazer o minimo do que e capaz. Nao queremes,
pois, frizamos sind mais uma vez, como alias consta no temario da
Veida, per em cheque, em duvida, o estabelecimento dum forte e coes
so meshek em treca de dois meshekim fracos,

Queremos cencretamente usar as máquinas qe
pensamos e ishuv, judeu brasileiro podera nog ajudar conseguir, E
este ishuv podgra perfeitamente tornsr-se secio destes emprendimens
tos. As mais sorias instituições estao realmente ae nosso lade, e
isto sera uma garantia suficiente, netadamente comercial. Faltam
nos em sua a epertunidade que e tempo, pelos peucos anos que esta-
mos concentrados em Brer-Chail aindam nao permitiu alcançar, A
perta esta aberta bem a nossa frente. Precisamos firmemente apros
veitar as chances e disto nso gomente o nosso movimento e seu vie
butz sairso ganhando, mas tambem,o movimento mundial, mas tambem,
o Ichud Hakvutzot Vekakibutzim, mas tambem,a Medina, E neste ter -
teno nem iniciamos, E a Veida do Mov imento acertadamente orientou

| o início deste trabslho.

Em geral, estas são as respestas que tema
a dar aos chaverim no momento. Cremes ter desta forma, uxkm escla-
recido inclusive a questao cinco, peis unicamente resglveua Ila,
Veida Art;iit do,Movimento, adotar uma resolução contraria a da
Hanhaga Hagliona, ne certeza, confiança e crença de que faltam
realmente a Bror-Chail e ao Movimento, todos os quesitos e elemen=
tos goncretos que foram expostos nas sargumentacoes de temario da
Veida mesmo.

, 4 268010080 11ת81 40 envio áa chativá do
sétimo garin pars Bpor-Cheil e acima de tudo uma decisao de von=
tado e firmeza dos chaverim da chativa de viverem juntos em Brr-
Chail, e realmente se disperem para todo ese trabalho gigante
que temos pela frente, juntamente com os demais chaverim que ja
se encontram em pleno processo de tarefa. Acima de tudo foi uma

Jehud Hanoar Hachalutei
continua 
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resolugao positiva e uma guisha pesitival

Na esperança de termos assim respondido os pone
tos de vossa carta, e ja agora, na confiança de conseguirmos
tambem ter so noseo l1súe, a valiog e inestimavel colsboracao e
coeperaçao dos chaverim da Hanhaga Haeliona, nesta grande de-
cisao tomada pela IIs.Veida Artzit da Tnua Brasileira, esta-
mos a disposicac para nowyos eselarecinmentos se ainda existi-
ren.

Aceitem og chaverig as mels celorosas saudações
chalutzianas da Hanhaga Artzit da Tnua Bresileira.,

416  VEHAGSHIMÚ.

Adolfo Ne Chenfeld.Maskir
Artzi,

A
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Ichud Hanoar FHtachalutzi 


