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Prezdaos chaverim :

Cabe-nos agora transmitir ao movimento o sucedido na vida do garin

nos fItimos meses e que levou 4 resolução de encamínhar-mo-nos & cons-

truir o nosso meshek, Procuraremos por o movimento ao par de todos 0S

detalhes que precederam e que acompanharam a decisão, o que lhes per-

mitirá compreender e consequentemente acompanhar o Garin em sua decisão,

Ao iniciarmos as discussões 3 fatores decisktos deveriam ser tomados

em conta: 1) 4 vontade do movimento expresso pela su Hanagê de que SÁ

circunstâncias práticas daqui o permitissem, deveria dhorin optar por

Hitiashvut. 2) A vontade do Garin ir a Itiashvut, 3)'A decisão do Ichud

Hakibutzim, acompanhando a orientação de todo o movimento kibutziano, de

que a situação atual exige fortalecimento do já existente e não criação

de novos kibutzime

Limitando o terreno das discussdes)veriamos que se restringia a acei-

+ ou não a orientação atual do movimento kibutziano, que praticamente

Je se expressar nos seguintes dados: no Ichud existem hoje 12 Kibutzim

de 5 a 1 ano cuja sobrevivência depende de novos grupos que a eles 5

devam incorporar. A análise légica e fria das circunstôncias materiais

sê poderia levar a uma conclusãe:não Itiashvut E Itiashvut seria

dispersão6 Aceitando como verdadeira a tese do movimento

Kibutziano,ao Garin 86 caberia ,tomando em conta 8 vontade do movimento

brasileiro e a suazadaptar-la a realidade existente e aproximando-se

dela a escolher um Kibutz onde as circunstíncias permitissem transfor-

mawloKibutz do Movimento Prasileiro. Ao saber as propostas que 00

Ichud Hakibutzim lhfazia e que se restringiam a Ein-Zeitim e Brure

Chail,o garin as analizou, tomando com tase os seguintes critérios,al-

guns que foram pontos de fundamento no movimento, outros que a reali-

dede do paié nos obrigou a mbsorvero 5 ך) Kibutz cuja base tanto nus

mérica como material o aproxime ao máximo dez um kibutz jomem e que

permita transformá-lo no meshek do movimento brasileivp, 2) que fique

no Neguev ./3)que fique numa zona kibutziaba-"Gush"- 4) Importância da

região-militar e REBRRnIEX itiashvítica, 5)Possibilidade de desenvol-

vimento futmDoO..

A primeira proposta surgida foih de Ein-Zeitimemeshek de 7 anos,locali-

280060 numa. das zones meñes ricas do Galil,ao lado de Tzfat e que tem um

glorioso passado na Guerra de Libertação,» A seu favor tinha ele o fato

de possuir somente 22 ckaverim e a nossa entrada transformaria o meshek

utomaticamente em meshek de nosso movimento. Contra ele existiam quase

todos os outros argumentossa) localiza-se numa zona de escassa importán=

cia, tanto militar como econômica, b) & de diffcil desenvolvimento, hoje

num período em que a dinámica crescente do paiz exige um crescer no ,

mesmo ritmo, cjEsta' longe do Neguev-zona do futuro do pais e lugar cen-

tral na vida do movimento brasileiro. . 4)pobre em terras e em ba se

agrícola. . e)principalmente por ser um kibutz isolado,numa zona para

on não existem planos de itiashyvuts,p Hoje quando o conceito de unifi-

cacão de Kibutzim por zonas se faz cada vez mais uma realidade para o

movimento *ibutziano ¿Cada vez mais a vida cultural, política e educativa

orna-se função do blóco=Gush= do que do Kibutz isolado,

Devido a essas razões,a totalidade do Garin, negou-se a aceitar a proposta

ir 4 Ein-Zeitim, Não pocas forem as dificuldades para que ,o Ichud

aceitasse 2 decisão negativa do Garin,pois as propostas foram feitas

tomando em conta os interesses ão movimento e as necessidades do Kibutz

mas tiveram que submeter-se 4 evidência de que lidavam com um Garin E

ame durecido e adulto e cuja argumentação representava o produto do eem 



Dem

estudo cuidadoso dos problemas e dos fatos, 18%0 8768 06888 66 018-cussões nas instâncias superiores, chegando o assuntotaté a Moatzá,
Mas ... propuzeram um outro Kibutz:Brur-Chail. Kibutz de 2 anos e
meio,na zona do Shaar Haneguev, zona onde existem 11 Kibutzim do Ichudlocalizado entre Dorot e Nir-Am e perto de Mefalsime na estrada que w
vai de Beer-Sheva ao norte- e perto de Aza e Migdal Ashkalon-prova=
velmente 2 portos de futuro, Possue 9000 dfinames da melhor terra do
Neguev. Sob todos os pontos de vista representa um Kibutz de 1=qua-lidade,a vêr sa) está no Neguev, b)localizado:1)numa zona de impor=táncia militar junto a Aza,2)numa zona de importáncia económica, tan-to devido á terras como 5% situacio geográfica,3) fica num dos mais
importantes gushim kibutzbanos. Tinha só um problema: a sua popuelação £ de 40 chavérim e 20 candidatos. A maioria de origem Egipcia,chaverim fundadores de movimento Habonim-agora. ilegal;ão Egito eque fazem parte de nosso movimento mundial, O nímero grande da popu=lação levou chaverim a discutirem com muita seriedadeos problemas quePossam surgir com a convivência dos 2 grupos. Mas após longas discus*'sdes e tomando em conta que em toda união tem que existir problemas,e as dragao gerais que este Kibutz apresenta=resolve a Assefí£aceitar e “propór ao movimento que aceite: a ( a união do KibutzBrur-Chail com o garin Brasileiro nas bases de que a união se fará noא sentido total e £ base da orientação do Ichud Hakibutzim,b)0 Yibutz Brur-Chail será doravante o Kibutz Tnuatf do movimentobrasileiro,isto £,para onde se dirigirá livremente a Alió do Bra sil¿estando assim o Kibutz e o movimento brasileiro ligados por laços dedeveres e direitos recíprocos, tendo como base os estatutos que dise
cutíamos jÉ£ em Mefalsim,

Em virtude dissotransmitimos a.0: movimento,o nosso pedido de quea resolucáo que tomamos seja endossada pelo movimento e que atravesdele seja introduzido £ vida do movimento e do Judaismo brasileiro,que : a)BrukChail £ o Kibutz que entra agora como centro educativodo movimento em Israel, para todas as schavot, e É o lugar onde seconcentrará o movimento no paiz para a concretização de seus ide-ais de Hags"amá Atzmit e para realizar no futuro seus conceitos po-líticos como grupo. b) Brur=Chail £ 0 Kibutz do Movimento Brasilei-rospara onde se dirigirá a Ali£ do Brasil,seu apoio econômico e ondeo Slonismo brasileiro verá concretizado 8 parte mais sadia de sue ju -ventude- 0 kibutz que em Eretz,serí daqui por diante o ponto natural
onde o Turismo e a Aliá não do movimento, encontrará seu local de en-
contro, A

Procuramos duma forma clara explicar aos chaverim o porgge das
razões que nos levaram 4 resolução, certos de que os chaverim ver8o
nisso a melhor das soluções, que as circunstâncias do 2812 e do mo-
vimento kibutziano nos propuzeram, procurando manter «3 mais definidas
vossivefy os anseios que o movimento em nos apresenta,

À disposição das opinioês do movimento, saudamo-los
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Prezdaos chaverim 3

Cabe-nos agora transmitir ao movimento o sucedido na vida do garin

nos fltimos meses e que levou é resolução de encaminhar-mo-nos & conse

truir o noggo meshek, Procuraremos rór o movimento 20 par de todos 68

detalhes que precederam e que acompanharam a decisão, o que lhes per-

mitirá compreender e consequentemente acompanhar o Garin em sua decisão.

Ao iniciarmos as discussões 3 fatores decisitos deveriam ser tomados

em conta : 1) A vontade do movimento expresso pela su Hanagá de que

circunstâncias práticas daqui o permitissem, deveria darin optar por

Hitiashyvute 2) À vontade do Garin ir a Itiaghvut. 3)'A decisño do Tchud

Hakibutzim,acompanhando a orientação de todo 0 movimento kibutziano,de

9 a situação atual6 fortalecimento do jê existente e não criação

dejnovos kibutzime

Limitando o terreno das discussdes,veriamos que $8 restringia a acei-

0 ou não a orientação atual do movimento kibutziano, que praticamente

e se expressar nos seguintes dados: no Ichud existem hoje 12 Kibutzim

e 5a 1 ano cuja sobrevivência depende de novos grupos que g eles se

Querer incorporar. A anílise lógica e fria das circunstôncias materiais

sb poderia levar a uma conclus&csnão Itiashvut ar Itiashvut seria B

dispersão e fraquezas Aceitando como verdadeira tese: do movimento

Kibutziano,ao Garin sb caberia , tomando em conta a vontade do movimento

prasileiro e a suaçadaptar-la & realidade existente e aproximando-se

dela a escolher um Kibutz onde as circunstâncias permitissem transfor-

melo num Kibutz do Movimento Brasileiro. Ao saber as propostas que 00

Ichud Fakibutzim lhé fazia e que se restringiam a Ein-Zeitim e Bruts

Chail,o garin as analizou, tomando com base os seguintes critérios,al-

guns que foram pontos de fundamento no movimento,outros que a reali-

dade do pa if nos obrigou a absorver 5 1) Kibutz cuja base tanto nus

mérica como material o aproxime ao m ximo dez um kibutz jomem e que

permita transformê-lo no meshek do movimento brasileipD. 2) que fique

no Neguey ./3)que fique numa zona kibutziahas"Gush"= 4) Importância da

região-militar e rennónisa itiashvática. 5)Possibilidade de desenvol-

imento futuDo,

Boi proposta surgida +] de Ein-Zeitim-meshek de 7 anos, locali-

ado numa das zonas meñes ricas do Galilyao lado de Tzfat e que tem um

glorioso passado na Guerra de Libertação,» A seu favor tinha ele o fato

de possuir somente 22 epaverim e a nossa entrada transformaria o meshek

utomaticamente em meshek de nosso movimento. Contra ele existiam quase

todos os outros argumentossa)localiza-se numa zons, de escassa importán=

cia, tanto militar como economica b) $ de difícil desenvolvimento, hoje

num período em que a dinámica crescente do paiz exige um crescer no |.

mesmo ritmo. € Esta'longe do Negueyv-zona do futuro do pais e lugar 00מ-

tral na vida do movimento brasileiro, + d)jpobre em terras e em base

agricola, . e)principalmente por ser um kibutz isolado, numa zona para

onde não existem planos de itiashvuts» Hoje quando o conceito de unifi-

cação de Kibutzim por pare se faz cada vez mais uma realidade para o

movimento kibutziano eNGda vez 18 8 vida cultural política
e educativa

torna-se função do bloco=Gush= do que do Kibutz isolado,

671800 ₪8 razõessa totalidade do Garin, negou-se 3 aceitar a proposta

de ir 4 Ein-Zeitim, Não pocas foram as dificuldades para que 0 Ichud

aceitasse 8 decisão negativa do Garin,pois as propostas foram feitas

tomando em conta os interesses do movimento e as necessidades do Kibutz

Mas tiveram que submeter-se & evidência de que lidavam com um Garin A

amadurecido e adulto e cuja argumentação representava o produto do esm  
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estudo cuidadosodos problemas e dos fatos, Isto 8768 meses de dis-
cussões nas instâncias superiores, chegando o assuntotaté a Moatzás
Mas ,.. propuzeram um outro KibutzsBrursChail, Kibutz de 2 anos e
meto,na zona do Shaar Haneguev,zona onde existem 11 Kibutzim do Ichud
localizado entre Dorot e Nir-Am e perto de Mefalsime na estrada que +
vai de Beer-Sheva ao norte= e perto de Aza e Migdal Ashkalon-provas
Yelmente 2 portos de futuro, Possue 9000 dfinames da melhor terra do
Neguev, Sob todos os pontos de vista representa um Kibutz de lqua-lidade,a vêr :5( está no Neguev, b)localizado:1)numa zona de impore9 táncia militar junto a Aza,2)numa zona de importáncia económica, tan=to devido á terras como 5 situação geográficaç3) fica num dos mais
importantes gushimkibutzianos, Tinha só um problemas a sua popu-lação 5 de 40 chavérim e 20 candidatos. A maioria de origem Egipcia,
chaverim fundadores de movimento Habonim-agora ilegal;ão Egito e
quefazem parte de nosso movimento mundial, O nfmero grande da popu-
lação levou chaverim a discutirem com muita seriedadeos problemas que
possam surgir com à convivência dos 2 grupos. Mas após longas discus

\ sões e tomando em conta que em toda união tem que existir problemas,
0: as eg gerais que este Kibutz apresenta=resolve a Assefí

acóitar e Troror ao movimento que aceite: a ) a união do Kibutz
Brur=Chail com o garin Brasileiro nas bases de que a união se fará w a

9 no sentido total e £ base da orientação do Ichud Hakibutzim,
b)o Kibutz Brur=Chail será doravante o Kibutz Tnuatí do movimento
brasileirozisto &, para onde se dirigirá livremente » Ali£ do Brasilgs
estando assim o Kibutz e o movimento brasileiro ligados por laços de
deveres e direitos recíprocos, tendo como base os estatutos que dig.
cutíamos j£ em Mefalsim,

a Em virtude disso transmitimos ao movimento,o nosso pedido de que
“a resolução que tomamos seja endossada pelo movimento e que atraves

a dele a introduzido 8 vida do movimento e do judaismo brasileiro,
que ¿ a)BruzChail £:.0 Kibutz que entra agora como centro educativo
do movimento em Israel,para todas as schavot, e £ o lugar onde se
concentrará o movimento no paiz para a concretização de seus ide=
ais de Hags"amá Atzmit e para realizar no futuro seus conceitos PO-
líticos como grupo. b) Brur-=Chail 5 o Kibutz do Movimento Brasilei=
rospara onde se dirigirá a Ali$ do Brasil,seu apoio econômico e onde
o Sionismo brasileiro verá concretizado a parte mais sadia de sus ju -
ventude- O kibutz que em Eretz,será daqui por diante o ponto natural
onde o Turismo e a AljÁ não do movimento, encontrará seu local de en-
contros 9

Procuramos duma forma clara explicar aos chaverim o porgge das
O... que nos levaram £ resolução.certos de que os chaverim verBo

nisso a melhor das soluções, que as circunstâncias do paiz e do mo=
vimento kibutziano nos propuzeram, procurando manter «3 mais definidas
possivefe os anseios que o movimento em nos apresenta,

À disposição das opinioês do movimento, saudamo-los

16 W'hagshimu É
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