
> \ :

KÍBUTZ BROR-CHAIL a ao : = םירבועהלשתיללכהתוררתפהה

ICHUD HANOAR HACHALUTZI םיצובקהותוצובקהדוחא

Doar Ná — Chof Ashklon ליהרורב
ISRAEL 3 na mamy nawnn? 0019 NIP

Bror Chail, | de novembro de 1954.

,
Á

Hanaga Artzit, Schlichim, >5
5. garim e madrichim y = Ramat Yochanan,

Prezados chaverim :
Ra

Relatamos-lhes nesia as nossas observações 8 participaçao pa Moatza “do Chevná do Ichud Hakvutzot

Vehakibutzim recentemente realizada.

|

Por motivos tecnicos está seguindo com o atrazo de "alguns

dias, mas supomos dentro de sua total atuabidades

Realizou-se esta Noatzá, convocada pela
margens do Kinotet, Contob' com a partici ção do nepre

nagero grande de delegados >, membros da maskirut, numero iodo

economicas, militares e polificas de primeiro plano no 1 Numa das sessoes participou David Ben

Gurton, Foram nossos delegados os chaverim Americo Plut, Efraim Bariach = eleitos: por assofa clalit

e Dov Cymring - membro permanento de Bror-Chail.ng PA do Ichud.

% , 0 .
0 lchud, nos dias dra MN cem L talo, as

esentantes de todos 0s meshakim da federação -

de representantes com posiçoés

. 2 ,
A ordem do dia foi extensa e,por uma erfe ganizaçao, abrangeu problemas que nao de chevras

Os pontos foran: a) Relatorio da maskirut, b dai ja kvutzã, c) Introduçao dos problemas
>

de chevra é takanon, d)- Problemas 03 ותו ) Acantes 6 problemas da Hiti

cola 80018008, £) Problemas da colonização do pais. O relatorio foi apresentado pelo chaver Israeli,

kibutz Afikim, maskir da tnuá, que expos um quadro amplé e detalhado da situação d ruí nos seus

diversos setores, Baruj azanias( de Gyat Chaim ), deputado da knesset e unas das figuras centrai

da tnua, fez um discurso sobre a posiçao presente do-kibutz no pais, sua relaçao com Q
seu papel sionista-socialista, que deveria servir de intródugao aos demais temas, mas que
sivamente amplo e geral, = isto foi o 2. temas A introdugao ao problenayxdazdósxquefoieriirxixdx

Meuxkxxy do Takanon de Chevrá foi RXERXXRX feita polo chaver Efraim Raisner; maskir de Ramat Yochanan

e antigo responsavel pela Vaada Hachevra do Ichud, autor do projeto do Takanon; que o apresentou

A e

jashvut Agria

muito longamente e bem. Foi seguido no mesmo assunto pelo co-relator, Abram Lechiman, de |

A questao da ו foi excelentemente introduzida pelo-chaver losef-Ben Porat, de Rama

0 ו seg inte losefGurion, de Gueva, apresentou; fez uma exposiçao exata e sofidá de prol

polifica economica que em muito valorisow o congresso, No último tema f am Josef
Gueva, - sub-ministro de agricultura - , e David Ben Burion-; a ak exposicao do Efrati

e boa, mas a de-Ben Gurion; foi, infelizmente, fora do: lugar , tendo originado nuita cel

Imוא
1
Yochanane

alom do material 4 imprensa reacionaria anti=q uibubziana, (E vitamos aqui de nos alongar no conte
dos deferidos discursos e exposiçoss, porque a Hanaga Eliana está preparândo um folheto especial
sobre.o que de mais importante lã se falou, alem de que muitas revis do pais - dios espetar |

comcerteza recebem ,e podem traduzir ou-ler-direto -.os reproduzirams ) preto

0 bate igresso f mu)Os debates 6 o nivel geral do congnosso foram muito elívadds, testemunho dos serios valores com que
o Ichud conta. Especialmente ha que assinalar a disoussao em: torno ads. problemas de cheyra eE db lem heyr

ao discurso do Ben Guri on à que foram, alias, os dois Jide centrais da1ו

primeiro por programa e o 2, devido q personalidade do orador iniciantes O prime

em torno da necessidadeóu nao de um regulamento: central: basico deO de

que- fosso obrigatorio para todp O » Varios meshakim, notadamente alvuns jovens 6

pelo kibutz Chamadia, da gente da fnua “Haneudhedet » Opuseram-se, demonstrando uma falha in tórprepta
ção do que devo ser o Iéhud, Foi alias a heranca do Chever Hakwtzab, comsua Falta de onidade 8
disciplina, que os orientou, Felizmente, e este foi um dos mais “sionifiocativos passos par:
frente, por uma matoria esmagadora - apos uma' calorosa argumontaça RS ; resolveu-sa positivamente
pelo Ta kanon e pela formaçao duma comiss 0 suprema”de:chevra - Vaadat ;וטסה66%ג y . y , aadat

éhuca pnimit que , por definicao, sera “o comito” legislador, juridico! b executivo nos problc
sociais, atinôntes ao Takanon, Nem todas as partos do Takanon RE Pa

a , 0 o 9ו é foram propostas, foram resolvidas: 
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a importante questao, por exemplo, dos dormitorios,coletivos ou nadydas eriangas foi postergada 2
Bata um pues especial, (Trata-se da tendencia manifestada em alguns kibutzim «s porcentagem pequ

de fezerx as crianças 4 dornir na casa dos pais), 12858" de quejyforam tomadasalgumas reso)lu- .

90558 sobre o assunto, que revelam uma declarada tendencia de acabar com Isto « por moti= 101
vos educacionais, economicos 8 sesias sociais =, dentro do prazo mais proximos Algumas outras, de $
regulamentagao das " chufshot”, termino, taksivin, ou o da estruturaçao dos meshakim em categorias!
diversas = novos, basificados, veteranos '= tambem. foram adiadas, devendo a Vaadat: de Chevra, menci0

na A estuda-los e,eventualmente , codifica-los,  Entee as partes do Takanon, discutidas 6 resolvia

das, destaca-se o problema da herança, Conod dove “ser do conhecimento dos chaverim, surgiu no
movimanto kibutziano, decorrente do recebimento de varias heranças: por parte de chaverim de varjos
meshakInm 6 espedtalmónte porum grande numero de recobedores de reparagoos de guerra alemaos, £xixe

1800885 entregaram tudo,de livro 8 espontanea vontade, aos seus respectivos meshakin,

mas com outros deiinieuxse surgiram gun dificuldades, o que obrigou, pelo, numero crescente de
beneficiadosy presentes ou eventualmente futuros, a una Seria preocupação pela regulamentacada Na-

turalmente houve um a tendencia de deixar à conciencia ind vidual a resolução, mas , felizmente,

apezar do que se decidiu,ser em mujto insatisfatorio, dodificou=se no Takanon, ?תאאעאבפאאאאאאתאפא

הונווצפואצת Proctamou-se o principio evidente de que as heranças temque ser propr vedade de toda: a

chevrá, seguido porem, de tres ¡tens que em muito enfraquecem, senao contradizem, o principios

a) ו se o chavor-Implicado abandona o meshek tem o direito de receberide volta: o valor

da herança, 'B ds acordo com entendimentos com a Vaadat hachevrá do meshek, o implicado tem o direis

to de q uma vez, ausllioa umiseu familiar on situaçao de precisao, c) ainda de acordo com

a ivaadat-hachevrá do meshek, tem o direito de EDARREMÍNX realizar Algum seu grande desejo, uma via-

gem, 'alguma compra, ste ias cabe nesta a discussao toda do problema, mas somente devemos assinalar
oseu carater reacionario e a pericosissima amBagazar que representa para os fundamentos basicos do
kibutz: propriedade-coletiva ecioualdade de direitos » Max WRa33AAAdarporemquexaskx  Fol, sem
duvida, produto-da mentalidade de concessao ás fraquezas e ias dificéis realidades¿que caracterisa
alguns setores importantes da tnua, Ha que assinalar porem, que nemk sempre as8 109808 signi=
ficativas תה votagao dos ilens e que R manifestou- sena propriablma Moabza eidepois dela,uma
vontade seria,de delegados e meshakim , do apelar para a Veida do Ichud y, to sentido de propor a
revisao das8 tomadasyxanaxaxaxindayxpaxiaxdelazx neste capitulo, senao do todo, de partes

O segundo problema central, introduzido por Beng Gurion, girou em torno dos problemas colonizatorios
do paisa Inoportunamentes foi apresentado um chamado ã juventude kibitziana,de -se mobilisar para o
trabalho de-absorçao de novos olim e sua orientação BOSARSAX moshvei olim 4 duas novas zonas de
colonização » Beit Yovrin e Taanach, zonas abertas e despovoadas no gu do pais, para onde esta.
sendo canalizada a nova anda ו e hitlashvut, Infelizmente, em vez-de faze-lo pará a
juventude urbana, Ben Gurion; passando por'cima das necessidades e ל da-hitiashvut kibutzia-
na, dirigiueso aos jovens do. Ichud, provocando serio eco em alguns grupos de PALAkika
filhos de kibutzim "vatikim". Na Noatza,alguns Jostes manifestaram o seuapoio e entusiasmo pela
tarefa, mas tambem se ouviram muitas vozes seriãs que colocaram a que staor nos seus devidos pos.
O assunto ficou para ser estudado pelo Ichud, com o objetivo de organizar o animo despertado e
canalizar a vontade e o entusiasmo destes jovens. para as necessarias tarefas chalutzianas dentro
do Ichud, ou eventualmente, en parto, para o objetivo proposto por Ben Gurion, Para isto tanbemdevora se organizar um kinus de filhos dos meshakin ו se discutira “o que fazer, Resta
ainda informar que o Ichud resolveu cparticipar ativamente na colonização das novas areas, criando
nelas granjas agricolas, fazendas do Itzur Upituach, lugares de haschará e lugares de Fetal
kibutzima 0

4 que destacar que nosta Moatza foram ttomadasSR endrgtcas 0850106085 no sentido do ampliar
amilitancia no Ichud, Os 6% decada meshek semao assim y 2 partir de agora, exigidos. tom todo o
rigor o dentro de prazos definidos. Tasbem se abbrdou e regulamentou a questad da vida na cidade
dos militantes mobilizados, seja amtarefas do Ichud,'do partido, do governo, histadrut etcus dia
nhotros; ferias, nivel de vida, contato com o 89060, Para 
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7em seu conjunto, costa Moatza teve um grande valor na cristalizagao da tnuí,Representou, prinelpalmente,un significativo avanço no sentido de sua existencia como um bloco unido,com uma constituiçao “definida Una, ainda que Incompleta por ora, Suas decisoBs, com a ressalva jaexposta, Foram corretas e boas: e-traduziram a vontade de enfrentar os problemas “e resolve-10S. Tan-bem serviu o imamonto para a avaliação dos valores, veteranos ou jovens, que possue a tnuãsHa“quecriticar a organização da ordem. do dia e e costuma de reeditar plbuarle e comiscoss ao mesmo temposRóssos chaverim participaram₪
O chaver Dov fez uma longaexposiçao no plerario durante o debate em torn 0 Soma Bda questao de elaborar on Las yTakanon, 0 Bartach tambem falou no1SM permanente esteve Dov, e na de chevra Bariacha

O nome do meshek difundiu=se 8 3 sua consideragaoxx aumentou significativamente, Para nos fol umaaproveitada oportunidade de ver a tnua reunida, conhecer os pontos de vista do seus variados setépas.e dar-mais alguns Passos dentro delas: Em nomo da Hanaga Eliona tambem RsXe participou o Karabina,

Esperando: ter dado aos chaverim un claro panorama deste Congresso, saudamo.los com o nossochalutziano

Alei ViAgshem

A 259 phEfraim ach -p/delegatad
Nuchem H, Fassa -Vaadat Es

 

PS Esta relatorio começou a ser escrito no dia marcado ho cabeçalho, Infelizmente, devido ו
zagao do Kones 0 anosde Dror na America do Sul", que exigiu muita atividade e tempo, somente poude
ser terminado uma semana depois. Porísto o despacho atrazadosAnexo enviamos tambem 0 artigo do chaver Americo Plut sobre a '\ב Devera constar do iton
do meshek pare a tnua, mas para que ajude aos chaverin a comprender. o que fai esta Moatza » enviamo-to
desde ja na carta,

 


