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4
Mazkirut de ICHUD HAKVUTZOT V'HAKIBUTZIM
c/ coplas para a Hanhaga Eliena e Vasdat Hatnuáa em Brer Chail
ISRAEL

Chaverim Iecarim, Shalem 4

Estamos escrevendo ainda do plenerie 82 17%68
Artzit da Tnua brasileira.

2 Ponte alto das discussoes deste conclave foi,sem
duvida alguma, aquelas que diziam respeito a decisaode destino
da chativa do nosse 7º Garin, ao qual tove como desfocho a 26-
soluçao unânime do plenario em dirigir a ₪118 da chativa do 72
Garín para -Bror-Chail, decisao esta contida nas seguintes reso-
luçees:

" 1. 4 דד 8Artzit, considerando:

a. a responsabilidade da tnua para cem e seu
meshek, Brer Chail, e a necessidaded com
pleta-lo qualitativa e quantitativamente,
afim de que pessa תל integral
mente em kibutz tnuati;

aum as exigências chevratiim que impóem a
chativa de 72 Garin o mosme destino dk cha
tiva de 62 Garin;

a impossibilidade de dividir a atenção do
ishuv brasileiro e de mevimento, no memen
to presente, em dois mifalim; y

a expressa ventade des chaeverim da chati-
va de 72 Garin, de viverem juntes em Bror
0811;
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Resolve: Orientar e dirigir a alia da cha-
tiva de Setime Garin para e Kibutz Brer-Chail!  

, Cada um des tépices acima enunciados feram metive de
ampla discussas e debates, tende varies chaverim de cada uma das de-
legaçees presentes, se prenunciade incisiva e categericamente, ya
epiniae expressa da indisselubilidade das chativet de sexte e setime

garin, na censideraçao ampla e cempleta que demenstra a impessibilida-
de da divisas de nessas atençees e cemenntraçaoem deis mifalim; afera
a necessidade real e ebjetiva de cemplementaçae de nesse meshek tnua-
ti,de ferma peder e mesme se transfermar ne kibutz que cencebemes.

As expligaqoes e a expesiças cempleta consta de ferma
“7 detalhada na apresentaçao de temarie, e qual esperames, veces ja te-

nham recebide.

O fundamental, perén, foi a abseluta e cempleta unani-
midade da reselucas temada, de cuje plenarie saiu a prepesta de se es-
grever em neme da Veida, a carta que ja,ves fei enviada, e exatamente
a base de teer expeste, pedimes, comeja em eutras ecasises, a vessa
irrestrita e imprescindivcl cedaberaçae, celecande -se assim, inquestie-
navelmente as lade da Tnua, nesse decisive preblema.,

Sabemes, 9 e espirite da 1601888 89 Veida, tambem 8 0ו1-
be cemprender, que nae seraabselutamente facil, para as Instancias al,
aceitarem tede e alcanceda decisae per nes temada. Cenfiames, perem,
na capacidade e dedicaçae des chaverim nesses em Brer-Chsil,em mestra- .
rem es verdadeires argumentes que nes levarem na medida, e e quante sera
vital para e mevimente e seu kibutz,tante ne presents, ceme nes preximes
lenges anes.

, Finalizande, queremes acrescentar que a decisão temada

- pela chativa de setime garín de Mevimente e da Ida.Veida Artzit, e uma
64601888 80381וג08 81

Na certeza de 680820898 lade a lade neste dificil empren-
dimente, sempre que e assunte vier a baila, queremes ainda que a decisão
eficil da Veida seja levada nam integra a tedes es chaverim de Mevimente
em assefa clalit quer em Brer-Chail ceme ae garin em Ramat Yechanan.,

Acoitem es chaverim, as mais caloresas saudações cha-
lutzianas de tede e Mevimente e da Hanhaga Artzit,
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