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4
Vaadat Hatnua de Brer-Chail
Ae Garin 2288116128 6% Ramat Yechanan

A/C- Dev Tzamir e Markin Tuder
Israel

Prezades Chaverim:z Shalen!

2 À esta altura, veces ja devem, ter recebide a
copia da carta, enviada pele Presidium da Ila.Veida Artzit, sebre
a decisae temada pelg Veida quante ae destine da Chativa de Setime

Garin em sua hashlama para e meshek tnuati Brer-Chail,

A carta fei enviada em quatre vias, sende:
1- Ichud Hakvutzet Vehakibutzim.
2- Hanhaga Eliena.
5 Vasadat Hatnua de Brer*Chail.
- Garin Brasileire em Ramat Yechanan.,

A decisão tomada em Plensrie da Jla.Veidá Artzit
de Mevimente, fei_exatamente inspiraga na reselucae basica, 3 qual

censta na_blecacao final das reseluçeesde chalutziut da Veida, e cu-
ja redaçao e a seguinte:

A Ila,Veidá Artzit: ;
a) Censiderande a respensabilidade da Tnua para cem

> seu meshek tnuati Brer-Chail,e a necessidade de
== cempleta-le, qualitativa e quantitativamente,pa-

ra que pessa transfermar-se integralmente em ki-
butz tnuati, 5

b) Gensiderande 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-
qae de ishuv brasileire e de mevirente, ne memen-
te presente, em deis mifalin,

d) Censiderande,a expressa ventade des chaverim da
Chativa de Setime Garin em viverem juntes em Brer-
Chail
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resgive orientar e dirigir a aliá da cha-
tiva de 7% Garin para e kibutz tmuati -
Bror Chai1."

- B, passamos entae, aos motivos que nes levaram &908585

E Quando nes propusemes a criação de um moshek tnua,ti, fomes 1678008 peles anseies de sermos ums expressao de um determinado Galut, é polarizador destes anseios e e forjador destescaminhos. Bror Chail encentra-se 'heje perante uma situaçao emquee mevimente tem que decidir se ae que nes propuseimes, levaremesreseluta e firmemente ate a meta final.

E heje e memente em que o nessg meshek fixa e lenqa bases para a concretizacao de suas aspiraçoses, que sas as pessibilidades Sconomicas, chevratiim, que revelam a expansao de tedes es seus seteres. Per isto mosmo, nessa atençao esta veltada,para pgrmitir a sua expensao e desenvolvimento, como meghek tnuati, alom da participaçao concreta de ishuw brasileiro nóste em —preendimento, na sus participaçao 08 ca Junte ao meshek, nasChevrot near, naalia organizada de fam lias jovens, etco., e en-de a nossa ambição necessita da9

2 A resposta pers isto tudo está ne gráu de circulaqae vital que val e volta de meshelk so ishuv e de ishuv ao meshek,na ligaçao deste isimy com o destino de seu meshek, ne entresamento vital dos problemas. E

5 Por isto mesmo, deveremos concentrar tódas as nossas atençees ne sentido unico de kibutz tnusti Brer Chail,
2 É êste, precisamente, o momento histórica em quenas deveremos dividir a atençao de ishuv para dois mifalim, bi-furcar a força do movimento, per em duvida, enfim, o estabeleci-mento de um grende meshok em troca de dois meshakim fraces.

Seres cienteso conscientes que nessa 8 se basela na coesao, na fusao orgánica entre omeshek e s tnua, maisprincipalmente, a coordenação exata das forças de meshek e de mevimento.
6

2Hansen Hachalutezi 
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¿Por outro lado, impertante o decisive, e censide-rarmes ag די 37chovratilm da chativá de 72 Garin para coma chativa do 6% Garín.

» ¿0 trabalho no movimento, ferma grupos de indivígu03, que, nao s0 estebelecem laços de amizada entre si, mas tam—bem, adquirem pensâmentos commns, e completam-se ng trabalhe.Fermem um verdadeiro grupo de vida que, se rempido, nao atinge aspessibilidades de trabalho que pessuem permanecende unides, numtrabalhe conjunte. ?

E, ne influência da decisão per nós tirada, estaconjuntyra Imports decisivamente. As chativet de 62 e de 72 Ga-rin estao indisseluvelmente ligadas entre si pele espirite de realizaçao de luta que formaram.

Em,plene precesse de emadurecinente sóbre e seudestine celenizaterie, 8 cempeonentes da chativa ge 7% Garin sentiram a indissolubilidadeda ligaçao com a chativa de 62 Garin ,nascende dai as suas exigências chevratiim, de terem e mesmo destine.

Osz chaverim desta chativs feram educados e formedes nes mesmos valeres que es chaverim ja em Eretz. 0 desenve]vimente da ideia deverem em Brer Chail e seu centre de HagshamaAtzmit, ₪8 lenga e prefunda sebre e seu destine, resul-teu na firme e inabalavel ventade do se dirigirem a Brer 6.

Se erguemes un meshek-na »ediná, qye é e celenizder de suas terras, guarda do suas frenteiras, slou diste, sle qpara nos, * contro de um galut & quem pretendemes tambem para la

Nas tarefasque Bror Chail pessue ceme meshar tnuati, e na aspiraçãonessa de lutermos até a mete final, para quede lato e seja, impee-se-nes a respensabilidade de completar qua-litativa e uantitabivamento, para Que de fate ₪6 pessa che-Ear.

Pole exposto, vêm o plensrie da IIÊ vejdá artult,solicitar, e se mesmo tezxpe, exigir, da Hanhaga Ellona de mevi -mente, e de Veadat Hatnua de Brer Chail, para que ambas se cele-

Jchud FandiHH achalutej 
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quem indiscutível e inquestienavelmente se lade de chativá de 7%
Garin e de movimento neste sué exigencia.

. 2808868 088 dificuldades e des graves preblemes com
os quais se defrenta e Ichud Hakvutzet Voñakibutzim. queremes, perom, mais uma vez afirmar, que, quente mais cede puder Brer Cheil
Se transfermar de feto num meshek tnuati tal qual e cencebemes, -
mais e mais estaremos lutando e decidindo pole fertalecimente de
movimento xibuteiane e incrementando a construçao da seciedade e-
dbreira om 404185

2 Ha expgctativa da prente intervenção 88 18 Elie
na'e da Vaadai Hatmus de Brer Cheil se lade de neyimento, Sompre e
ende iste fer nécessarie, queiram aceitar es chsverim as mais cale
Pesás saudações chalutzianas da chativa de 72 Garia,de mevimento,
atraves de sua IIº Veida Artait

Alu VeHagshim 1

— Pcueigudbl
“ Henrigúe Sazan “ 2
Presidente da 118 Veida Artz1t

0%ISEAC
Elisa Sasskind

Vice-Presidente

/ y

Luiz 096]תפ 7
Vice-Presidente

Obs.= Lida e aprevada em plensrie per unanimidade,

Jehud Hanoar Hachalutzi 


