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RELATÓRIO TRIMESTRAL SÓBRE MINHAS ATIVIDAID.ES - JOSÉ ETROG

 

Êste relatório consiste num resmmo de minhas ¡12 tividades nos últimos
3 meses, e dela 6 possível examinar o trabalho reali;ziado. No decorrer des-
tes môses fiquei de forma permanente na harschará "E: i11_Dorot", mas no mesmo
período participei regularmente e ativamente nas reuriiloes da 4828282 /2%.
Assim dividirei o relatório em 2 partes: uma sobre sis! atividades na harscha-
ra e outra sobre o trabalho junto a Hanagah Artzit, 2 :

. Quando entrei na harschará encontrei aí um gariin nao muito grande Hemericamente, considerando-se que era composto por 23 ¡ch1averim (alem dos cha-verim do garim anterior) mas um garim cuja maioria de chaverimsao aa ;
do movimento hã alguns anos (4-7 anos). Do ponto de vi sta social, encon prata
o bem cristalizado, a despeito do curto periodo em que :se encontra na harscha
rá, Tive a possibilidade de penetrar imediatamente am todos os problemas,
e em contato direto com os chaverim, graças ao fato quis fui recebido. como
chaver igual, possuidor de mais experiencias, 2

A maneira como fui recebido pelos chaverim, tato de harschara como
do movimento, concorreram para que eu pudesse ser assinii lado no trabalho sem
perda de tempo.

No campo cultural preparei um programa dividido em 2 partes: uma par-to, uma serie de palestras sobrs o kibutz e seus problemas economicos, orga-nizacionais, educacionaia, sociais, etc. Uma segunda série de palestras sôbreas formas da colonização obreira, histadrut, aliot, aliat hanoar, partidos,economia israelit, etc. Esta série será desenvolvida שפם pelos proprios cha-verim com o meu auxilio, 4
:Uma terceira serie sobre geografia de Eretz sera dada em Março. Aindaconsta do programa - resumos-do "Omer" de forma regular; organizaçao de "one-guei-shabat" e diversas festividades. piNo estudo de ivrit sente-se um grande progresso; distribui de novo as"quitot"(classes)e eu ensino a "quitá" mais adiantada. Encontra-se em fase

de execugao um seminario concentrado para chaverim que en¡s:iinam nas "quitot"inferiores. As horas de ensino são de 3 horas cada aula, ¿2 vezes por, semana.Funciona tambem o "moadon ivri", onde os chaverim se reuniam) e falam somente em
ivrit. 4

1A situaçao financeira continua dificil a despeito dí»s aumentos dostaksivim, considerando-se que o deficit aumentou devido at) tiratamento medico;este deficit é de Crê 50.000,00 mais ou menos,
Falta tambem dinheiro para empreendimentos:

construçao do chadar haochel; sendo muito duvidoso qa proxima estaçao chuvosa,
O 5º garim cultiva grandes partes de terr.vontade firme dos chaverim possibilita isto,todo o trabalho e feito sem mecanização, pode-trabalho do garim e grande. Soba orientação

lhadas as seguintes terras: (segu
, Foi feito um trabalho pa

e tambem manter o que é possivel,
Assim foram adubadas e podadas árvores determinar e dizer que o desenvolvimento do plano ecode todos os chaverim e serviu de

mente a ligaçao do chaver à terra

: ,8 cousa mais urgente 8 a
ue o atual possa aguentar

as com esforço, e somente uma
Se tomarmos em conta que quase
59 considerar" que a força de
tecnica de um: visinho são traba-e-se uma lista dos cultivos existentos).

ra salvar parte das arvoreis frutíferas e uvas

Peras, figos, uvas; ha que
nomico trouxe o interesse

fator educativo importante ¡e ajudou direta-
e a cristalização da chevrii.

Jchud Hancar Hachalutzi
(segue)
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(continuagao)

Ha que dizer ainda que após experiencia de mais de um mês decidi

transferir minha família para a cidade, com todos os inconvenientes e proble-

mas financeiros que isto trouxos 8 impossivel manter uma criança de 15 méses

no kibutz harschara-

No meu trabalho ao lado da Hanagah, participei em todas suas reunigoes
e especialmente interreseoi-me no Departamento de Chalutziut como tambem nas

discussões dos sórios problemas financeiros que o movimento enfrenta,

Neste assunto, apesar do prejuizo que muitas resoluções podem trazer

ao trabalho (graças à forma chevrati com que fui recebido) consegui trazer pro-
postas de resoluções drásticas, com as quais os chaverim concordaram.

Porém esta solução serve apenas para evitar o aumento do deficit, mas

não o elimina. No último tempo me ocupei especialmente na orientação do 6º ga-
rim, que começa a organizar-se para entrada no Kibutz em Março. ate agora con-

ta com 23 chaverim, porém as perspectivas de seu aumento são grandes,

Para isto há necessidade que eu trabalhe ,am periodo nas cidades, le-

vando em conta que ate agora, de dentro da Harschará era muito difícil entrar

em contacto com gente de foras

Existe uma possibilidade que, aproveitando o conhecimento pessoal

que tenho com grande numero de jovens, sm especial no Rio de Janeiro, possa-se

fazer uma ação no sentido de trazer gente nova para o moviménto, para a harscha-

rá e para alia, direta ao kibutze Énecessário travar contacto , pessoal com os
chaverim do 6º garim para a preparação para entrada na Harschará, preparação
profissional, cultural e chevrati,

Convem também começar a orientação para a preparação do 7º garim, o
qual já se pode ver chaverim que a êste pertencerão. Há também_possivilidades
de organização de grupos de jovens, em especial de Casas de orfaos para a alia,

Todos estes fatores foram trazidos à Hanagah e foi resolvido dedicar
3 môses a estas tarefas.

Se tomarmos em conta a importância de eu estar Gm Margo na Harschará

quando o.62 garim entrar e a preparação de alia do 5º garim, o período mais in-

dicado são os meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Este período também permi-
te participação na orientação das machanot que se realizam nesta Spoca.. 28 8060ע%-

do com este programa, e ate aonde é possível prever, em Margo voltarei à Harscha

rá e la estarei ate junho. km julhe se realiza machané-seminário para as shicha-

vot maiores, no qual penso participar e para finalizar minha shlichut, participar

no kinus, no fim do mes de Julho; assim poderei voltar para Eretz em Agosto»

Este programa foi planejado pela Hanagah e segundo creio corresponde

aos interêsses do movimento. Quero ainda ressaltar, antes de terminar, a gran-
de necessidade que tem o movimento de mais shlichim e convém aproveitar minha
estadia aqui para poder introduzí-los depressa no trabalho.

Jchud 1208007 Hrachalutei 

 


