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Enviamos enexo 8 proposta do Tokanon por nós ela-
borado pera servir de base paro as reloções entre nós e o 2º mifa]
do movimento, quando este for criado.

Sentfmo-nos orgulhosos de podermos trezer 3 vo =
ces esta proposta de Takanon.: Assim como o Takenon de meshek itnu
atf foi o narco da criação de Bror Choll como mifel da tnué brast
feira, este adendo so tekanon represento, epesar de sua modéstia”

/ no tamonho, o marco da criação do 22 mifal. Este novo mifal abre
a novo capitulo na: história do movimento, que veró sua força tnuatT

emEretz e ne-Golá se omplisrem e se basificorem cindo mais. Seré
este novomifal demons tração da forço criadora e chalutziana do
Rossomovimento, e afirmação de verdade do nosso caminhos,

O momento da criação 00 29 meshek brasileiro em
israel é,.00 mesmo tempo, um marcode nossa força e uma prova para
nosso força, Outros movimentos, em momento semelhante, por não te
rem previsto e planificodo o porvir, conseguiram jogar por terra
fruto de anos de trabalho intensivo, quer no campo educativo, quer
no de realização. A nós cabe 'o aprender da experiência dos outros,
eEron 0 פסח des mesmos, e evitar os erros,

Esto ¿a final tdade deste takanon que estamos le-
vando 4 voces.» Queremos, otravés dele, criar umo rede de kibutzim
fnusttim do movimento brosileiro, que lhe sirva de apoto e de-slen
a no seu trabalho cha lutzisno, e exemplo pora toda a. juventude ju

deiceo. Estémos lhes enviando a proposta com bos antecedência, paro
que possemos, eté o kinus, trocar idelos e cheger a uma proposto
comum, Voces devem levar e mesma. paró o próxima reunido da Hanhagé

Artzit, como primeiro estudo, e escrever-nos Imediatamente. De nos

so lado responderemos com presteza e imediatamente a todas es ques

+3es por voces levantaçes. É exigido ve vocês que agam da mesma

forma, Sem mais por ora, despedimo-=nos cordialmente .:

Alei Vthagshem
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