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Mazkirut de ICHUD HAKVUTZOT V'HAKIBUTZIM É
c/ copias para a Hanhaga Eliena e Vesdat Hatnus em Bror Chail
ISRAEL

Estamos escrevendo ainda de plenário da IIÊ veida
Artzit da Tnua brasileira.

Chaverim Iecarim, Shalem 1

2 Ponto alto das discussões 46806 conclave foi,sem 9
duvida alguma, aquelas que diziam respeito a decisaodo destino
da chativa de nosso 7º Garin, ao qual teve como desfecho a re-
Soluçao unanime de plenarie em dirigir a alía da chativa de 78
Garin para -Bror-Chail, decisao esta contida nas seguintes reso-
lucoos:: ; ea

" 1. A 112 Voldá Artzit, considerando:

&. a responsabilidade da tnua para com e seu
meshgk, Brer Chail, e e necessidade de com
pleta-le qualitativa e quantitativamente,
afim de que possa ו integral
mente em kibutz tnuati; 2

2un as oxigóncias chevratiim que Impoem ¿O
chativa de 72 Garin e mesme destino da cha2

tiva de 6% Garin;

a impossibilidade do dividir a atenção ב
ishuv brasileiro o de movimento, ne momen
te presente, em deis mifalim; -

a,expressa vontade des chaverim da chati-
va de 7º Garin, de viverem juntos em Brer
Chail;

Ichud HanoFHachalutei
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resglvo orientar e dirigir a aliá da cha-tiva do 7º Garin para o kibutz tnuati -Brer Chail,"

- E, passamos então, aos metives que nes levaram aestas resoluções.

2 Quando nos propusemes a criaçao de um meshek tnuaOti, fomos levados peles anseios de sermos uma expressao de um determinado Galut, e polarizader destes anseios e e forjader destescaminhos. Bror Chai1l encentra-se heje perante uma situaçao emqueo mevimente. tem que decidir se ae que nos Propusemes, levaremeosreseluta e firmemente ate a meta final,

E hoje o momento em que o nessa meshek fixa e laça bases para a goncretizacao de suas aspiraçoes, que sae as possibilidados economicas, chevratiim, que revelam 2 expansao de todes os seus setores, Por isto mosmo, nossa atençao esta voltada,para permitir a sua expansáo e desenvelvimente, como meghek tnuati, alem da Participaçeo cencreta do ishuby brasileiro neste em —preendimente, na Sua participaçao economica Jugto ao meshek, naschevrot near, ne slia organizada de fam lias jovens, etc., e en-de a nessa ambição necessita 684

a A resposta para isto tudo está no gráu de circulacao vital que vai e volta de meshek ao ishuv e de ishuy so meshe)na ligaçao deste ishuy com o destino de seu meshek, ne entrosancito vital dos problemas,
EA

x Por isto mosme, deveremos concentrar tódas as nosOsas atenções no sentido único de kibutz tnuati Bror Chat1, se
4 E este, precisamente, o momento histórico em queתפס 867626008 dividir a atençao do ishuy para dels mifalim, bi1-furcar a força do movimento, per em duvida, enfim, e estabelecimento de um grande meshek em troca de deis meshakim fracos.

- Somos cientese conscientessela na ceosao, na fusao organica entre o. a, maisprincipalmente, a coordenaças exata das forças de meshek é de mevimento.
-

Jehud Hansen Hachalutei 
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Por outro lado, impertante,e decisivo, o censide-
rarmos as exigencias chevratiim da chativa de 72 Garin para com
a chativa do 6º Garin,

2 ,0 trabalho no movimento, forma grupos de indivídu
95, que, nae so estabelecem 18688 de amizadá entre si, mas tam —
bem, adquirem pensamentes comuns, e completam-se ng trabalho.For
mam um verdadeiro grupo de vida que, se rompido, nao atinge as
pessibilidados de trabalho que possuem permanecendo unidos, “e
trabalhe cenjunte.

E, ns influência da decisão per nós tirada, o
conjuntyra importa decisivamente. As chativot de 62 a de 72 8
rin estao indisseluvelmente ligadas entre si pelo espírite de re
alizaçao de lute que formaram,

Em,plene precesso de amadurecimento sôbre e sou)
destino celenizatorieo, os componentes 68 0285178 de 7º Garin sen
tiram a indisselubilidadeda ligação com a chativa do 6º Garin.,
nascende dai as suas exigências chevratiim, de terem e mesmo des
tine.

Osz chaverinm desta chativa feram educados e ferma
des nes mesmes valeres que es chaverin ja em Eretz. O desenve]vi
mente da ideia deverem em Brer Chail e seu centre de Hagshama —
Atzmit, a discussae lenga e profunda sebre e seu destine, resul-
teu na firme e inabalavel ventade de se dirigirem a Brer Chail.

Se erguemes um meshex na mediná, que é e celeni
der de,suas terras, gusrda de suss frenteiras, alem 41850,68 9
pare nos, o contre de uu salut a quem pretendemes tambén para 9
dirigir,

Nas tarefasque Brer Chail pessue come meshek tnuati, e na aspiragao nessa de lutermos ate a mete final, para que
d fato o soja, impeo-se-nos a respensabilidade de completar qu
litatíiva e quantitabivemento, pera que de fate a iste pessa chs-
gar.

Pole expeste, vén e plenárie da,11% Vejadó artzit,
solicitar, e so wesme ¿expo, exigir, de Hanhagá Eliena de mevi-
mente, o da Veadat Hatnua de Brer Chail, pyra que ambas se cele-

Ichud FrandaPIMachalutei
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quem indiscutível e inquestienavelmente ao lade da chativá de 72
Garin e de mevimento nosta sue exigencia.

Sabemes das dificuldas des graves preblemas cem
es quais se defrenta e Ichud Hekvu ehakibutzim, Querames, po
rem, mais uma vez afirmar, que, quanto mais cede puder Brer Chail
se transformar de fate num meshek tnuatí tal qual e cencobemes, -
mais e mais estaremos lutando e decidindo pole fertaleciménte D
mevimento kibutziane e incrementando a construçao da secisdade
breira em Modinat Israel.

, Na expgctetiva da prenta intervenção da Eanhaga ¿0,
na e da Vaadat Hatmug de Brer Chsil ae lado de me vimente, sempre €
0206 iste fox necessarie, queiram aceitar es chaverim as maís cale
resas saudagoes chalutzianas da chativa de 72 Garin,do meviment
atraves de sua 11% Veida Artzit 9

Alu VeHagshima !
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Obs.- Lida e aprevada em plenario per unanimidade.
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