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Vaadat Hatnuá de Brer-Chail
Ae Garin Brasileiro em Ramat Yechanan
A/C- Dev Tzamir e Markin Tuder
Israel

Prezades Chaverim: Shalenm!

3 9 À esta altura, veces ja devem,_ter recebide a
cepia da carta, enviada peje Presidium da Ila.Veida Artzit, sobre
a decisae temada pelg Veida quante ae destine da Chativa de Setime
Garín em sua hashlama para e meshek tnuati Brer-Chsil.

A carta fei enviada em quatre vias, sendes
1- Ichud Hakvutzet Vehakibutzim,
2- Hanhaga Eliena,
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-Garin Brasileire em Ramat Yechanan.

A decisse temada em Plensrie da JIa.Veida Artzit
de Mevimente, fei exatamente inspirada na reseluçae basica, g qual
censta na bjecaçae final das reseluçeesde chalutziut da Veida, e cu-
ja redaçao e a seguinte:

A Ila,Veída Artzit: .
9 a) Considerande a respenssbilidade da Tnua pars cem

seu meshex tnuati Brer-Ghail,e a necessidade de
completa-le, qualitative e quantitativamente,pa-
ra que pessa transfermar-se integralmente em ki-
butz tnuati, -

b) Considerande as exigencias chevratiim que impeem
aChativa de Setime Garin e mesme destine da Cha-
tiva de Sexte Garin,

c) Censiderande a impessibilidade de dividir a aten-
cae de ishuv brasileire e de mevimente, ne memen-
te presente, em deis mifalinm,

d) Censidgrande,s expressa vontade des chaverim da
Cha tiva de Setime Garín em viverem juntes em Brer-
1 Ade
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Begelve: Orientar e dirigir a aliá da cha-
tiva de Setime Garin para e Kibutz Brer-Chsil1

. Cada um des tépices acima enunciados feram metive de

התק18 41508528 e debates, tende varies chaverim de cada uma das de-

legaçees presentes, se prenunciade incisiva e categericamente, na
epíinias expressa da indisselubilidade das chativet de sexte e setime

garin, na censideração ampla e completa que demenstra a impessibilida-
de da divisas de nossas atenções e cenenntraçaoem deis mifalims afora

a necessidade real e ebjstiva da cemplementaçae de nesse meshek tnua-

ti,de forms peder e mesme se transfermar ne kibutz que cencebemos .

o As expligaqsss e a expesiças cempleta consta de ferma

detalhada na apresentaçao de temarie, e qual esperames, veces ja te-

nham recebide.

O fundamental, perem, foi a absoluta e cempleta unani-

midade da reseluças temada, de cuje plgnarie salu a prepesta de se 68-

crever em neme da Veida, a carta que ja,vos foi envisda,. e exe tamente

a base de teer exposte, pedimos, come_ja em eutras ecasiees, a vessa

irrestrita e imprescindivel cedaberacas, celecande-se assim, inquestie-

navelmente ae lade da Tnua, nesse decisivo preblema.

Sabemes, q o espirito da gecisão 6%8 tambem sey-

be cemprender, que nae seraabselutamente facil, para as Instancias ai,

aceitarem tede o alcanceda decisas per nes temada. Ceonfiames, perem,

na capacidade e dedicaças des chaverim nesses em Brer-Chai),em mestra- .

rem es verdadeires argumentes que nes levaram na medida, e e quante sera

vital para e mevimente s seu xibutz,tante ne present:, ceme nes preximes

lengos anes.

a 2 1081128066,|8 acrescentar que a decisão temada

pela chativa de setime garin de Mevimente e da Iãs.Veida Artzit, e uma

decisae absoluta e inabalavael,

Na certeza de estamos lade a lade neste dificil empren

dimente, semprg que e assunte vier a baíla, queremes ainda que a decisaa

eficil dg Veida seja levada nam integra a tedes os chaverim de Movimenta

em assefa clalit quer em Brer-Chail ceme ae garin em Ramat Yechanan.

Aceitem es chaverim, as mais caleresas saudações cha-

lutzianas de tede e Mevimente e da Hanhaga Artzit.
Alei Vehagshem!
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