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São Paulo, 25 de Julho de 1952,

hos Chaverin 2
061988808 ₪8

Prezados chaverimt

Na impossibilidade de realizarmos uma moatzã neste momento, somos 0
20008 a levar a vocês uma série de assuntos de maxima importância, mesmo,
forma sempre inperfeita e insuficientemente clara, da consulta epistolar.

1) Unificação com o Gordônia--Formação de um novo movimentot os de
marches para a uniticação com o Gordqnia e a formação de um novo movimento
mundial chalutziano, que sera, sem duvida, um dos mais poderosos dentro do
sionismo-socialismo juvenil, chegaram a tm bom termo em Eretz e na América
do Sul. Uma 0021885808 DrormGordôniaapresentou yum ante-projeto de pla
taforma para o novo movimento, e uma Veidã Olamit está conyocada para Rosh
Hashana, em iretz. Ao mesmo tempo, foi convocada uma Veida Sul-Americana
do Dror, logo seguida por outra em conjunto com o Gordónia, para a unifica»
ção latino-americana, em 268808 de agosto deste ano (antes portanto da Vei=
da Oleamit), em Buenos Ayres, Argentinas. £ facilmente compreensivel a res-
ponsabilidade de nosso movimento, pergunte tais acontecimentos; temos que a-
proveitar esta ocasião para levar o maximo de nossos valores e ideias a es-
te novo movinsato que se cria, participando da forna mais invensa nos cone
claves, enviando delegações representativas,,bem preparadas, com propostas
claras 8 009202098. Neste sentido, € necessario que a moatza eleja uma de-
legação que melhor possa desempenhar estas tarefasy Assim, a Hanhaga consi
derou os seguintes criterios, a que uma delegação dove obedecer a) repre-
aptar a totalidade das secções do movimento, excluídas apenas os snifim me
nores, por completa impossibilidade material; b) escolher os chaverin indi=
vidualmente mais capazes. Dentro deste pensamento, propomos os seguintes
nomgst Nuchem, Sigue, llarkin, Bariach, lariam, Dadinho, Mira, Erwin, Kostof,
Jose Leão, Berale (do kibutz), Nhuch e Paulo, Devido à fálta de dinheiro,
não podem garantir quantos destes chaveria (se aprovados por vocês) pode-
ráo ir, mas de qualquer forma os que não forem, serão suplentes g participa
río en todas as decisões ga delegação, na medida do possivel, Ha tambén a
possibilidade que certo numero de chaverim não possa ir devido ao fato d
serem estrangeiros e assim não conseguirem o visto de gntrada naquele pais,

O temario elaborado pela Veida de Unificação, é o seguintes
1) Plataforma: a) Ideología: Relator - Drox .

00-3818002-8
b) Fundamentos Educativos! Relator. - Gordônia

00-2618602 - תעסע

 
 

    

2) Bstrutura Organizacional: Relator - Gordônia
Co-Relator - Dror

3) Chalutziutt Relator = Dror
Co-Relator - Gordônia

4) Bleições das futuras instancias Latino-Americanas.
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quanto à divisão dos temast relator de Ideologia e co-relagor de Organização,
à cargo de chaverim do movimento brasileiros; 60-2018602 de Fundamentos Educa-
tivos e relator de Chalutziut, à cargo de chaverim do movimento argentino. Es

ta o a propostaintegral que recebemos da OeLeÃs, para aprovação»
Na proxima reunião da Hanhaga Artzit, marcada para o gia 30 vindou-

zDq Yor-se=a a possibilidade de convocação de um Kinus ou Moatza, depois da
Veida Sul-Americana, para que 0 movimento se ponha ao psr de todos os trami-

tes e para que se tenha um controle geral da situação,

2) Brur Chail: chegou ao termo o problema referente b fixação defi
iva do garin brasileiro em Israel, Co ¡a é de conhecimento dos chaverimo ja
nosso garin intentava fazer hitiashvut ו quando se retirou de Mefalsime
Não possuia porem uma visão mais ampla dos problimas de meshakim, não contan-
do poranto, com a inflgxivel oposição do Ichuã ao pensamento de hitiashvut

brasileira, tal como nós o desejaramos. Tal oposição derivava do fato de exix

tirem meshakim fracos, pequenos numericamente e sem grande expressão política,

e que precisam ser urgensemente reforçados e colocados A altura de muas verda
deiras tarefas e de que seriaprejudicial formar mais um meshek deste tipos
Propõe pois o Ichud a hashlama, qug é a intesração pum destes meshakim ja exis
tentes. É preciso considerar tambem de que hashlama num kibutz pequeno equí-
vale hitiashvut para o movimento e fortalecimento de um meshek para o Ichud e
para o kibutzianismo em geral.

Foram apresegtados dois kibuizim para exolha, a saber! Ein Zeitin e
Brur Chail. Uma assefa do garin analizou cuidadosamente estes dois pontos

constatando o seguinte! Ein Zeitint meu situado geograficamente, oferece mins
mas possibilidades econômicas; Brur Chails situa-se no sul, no Darom Heguev,

oferece possibilidades de desenvolvimento ecônômico amplo e integração numa

2 federação kibutziana, o que € bastante de se desejar, uma vez que o fuyuro do
“desenvolvimento do kibutz liga-se estreitamente à cooperação e ajuda mutua en
005 0120202008 kibutzim da mesma região, quanto à chevra, seus chaverim

são/de origem egipcia, em mumero de 50, pertencentes ao nosso movimentos»
Cromos não ser necessario repetimlhes a importência que uma base

om retz representa para o movimento em específico e para o ishuv em geral, e

| AS facilidades dai advindas. Pedimos aos chaverim que aprovem, em principio,

/ esta escolha do garin brasileiro, para que se possa dar os primeiros passos

relativos 2 ini 3028080 em Brur Chail, A aprovação definitiva sera dada pelo
próximo Kinus, pois somente um kinus pode deliberar sobre assuntos de tão gran
de monta para o movimentos a

380928260 dos chaverim aatenção que assuntos tão importantes reque-

rem e contanto com resposta urgente, nosso chalutziano

Alei Vºaghshem

  

  

 

2/ Hanhagã Artzit
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