אנו מביאיט בדפיט האל

קטעיט ממכתבים מתנועת "ורור"
ה

בברזיל ללשכת הקטשר של

"דרור" במפלטים:

3

קבוץ הכשרה "עין דורות"
:
OX

PR

סן פאולו9491.21.02,
לח**ם אופנבך

ועדת חו"ל

מזכירות קבוץ המאוחד
תל

-

.

אביב

PRETO

EEN

RUN

As

ח.ג.

! DV osנקבור לדנ"ח על ההכשרה:
החלטתנו על יסוד הקבוץ נובעת עוד מהכינוס השני של
תנועתנו ביולי ,8491אבל רק בדצמבר התחילה העבוזה
המעשית.כל התנועה התרכזה מסביב לרעיון הזה ומאמצים
גדולים הושקעו.הצטרכנו להלחם נגד הזרם החזק של
הציוניטם בתוכנו,שלאירצו בזה וגם עם חוסר אמצעלם
וחוסר הניסיון שלנו.בכל אופן היינו הראשונים
שהניפו את הדגל של קכוציות בברזיל.והכשרתנו כבר
מלאה "ום הולדתה הראשון ב  21לדצמבר,כמה חדשים
אחרי זה,התהילו יתר התנועות להתרוצץ וארגנו ביהד
את "ברית הארגוניט החלוציים":,
חפוט מקום לקח מאיתנו הרכה זמן.רצינו למצא מקום
קרוב לעיר שיקל על הובלת התוצרת השוקה.מצאנו

שטח כזה לא רחוק מז'ונדיאהי,בגליל סן-פאולו.

פלוגת החלוץ יצאה זמן מה לפני זה להכין את המקוט,
להכשירו לקבלת יתר החברים.
דרדרץ 7

6

OQ an

יוני0891 

%

ההתתלוו היתה קשה.המקום היה עזוב והאדמה מלאה קוצים o
 Esא
והצריפוניט רעועים.החברים השקיעו הרבה כחות ולפעמיט הצטרכו להתת
שיאפשרו רמתיהלים הוגנת.לאחר חדשים מספר הורגש שנוי גדול.עברנו את הבחינה ה
Adu
E
לקראת הבאות; .
ו  - 7o
 - mamiבהכטרה נמצאים כ 04-חבר מזה  41Ra

הערים הוא דלקמן:טסן פאולו - 51:רלאו - 21:פורטו ו bd
ל ו על הקטיים
;
כיום נומל להגיד,אחרי שנה של עבודה מסורה טהצלהנו בתפקידנו,ה
ויצעאה מלוכדת וחיתנה.

רב החברים הכירו אהד את השני בעכודה ובחיים משותפים.

לפי רשימת ווטניפים יכולים לרטות,שרובם שלחו אנשים להכשרה,רק שני סניפים נעדרים עקב
החלטת הלשכה ,והחברים *כנסו רק בגרעין השני.

|המשץ   -השטה של הקבוץ התרהב על
 32דונם של עדמה שחורק ופודיה.בחטר
לכ.
נמצאים  5בתים עבהט  71חדרי מגורים,

טאן פאולו0591.1.71,

מחסן הבגדלט ( 2חדריה) ספריה וחדר

לטכו קטר "דרור"

חדר האוכל נמצא בצריף בגדל
של  03מטר מרובע*ט והמטבח בנוי

חברים יקרים:

תרבות.

לבנים בגדל טל  51מטר מרובעים.
 300 39791370 212011נמצאים
הנגריה,מחסן המכסיריט והכלים,ומח
סן של זבל חימל,
הרעת בנויה לבנים בגדל של

 5מטר מרובעלט מהולקת לשלשה:חלק
לפרות,חלק לעגלות וחלק לתערובות.
מקלחת 21:מ"מ מחולקת לשנייט

 4בתי שמוק.
יהענפיט -התקדמנו יפה במרבית
הענפים,כעוו טנו עומדים לפני תכנית
רחבה

להתעתהות

pros

עם

אינטטלציה

של חשמל וגיוג מלאכה לתוצרת עץ.אלה
הם הענפים:
עגבניות  0007 -יהלדות

פלפל 0005 -

"...ברעין עליה  -ב  - 22זאת אומרת טבעוד  2למים-
מפליגים לישסראל החלוצים הראשונים של התנועה הברצילטית,
הקבוצה הראשונה מורכבת מ 91-חברים,טטמותיהט ברטלמה
המצורפת.הם יצאו באוניה "שחנ" .אנו מקוים שתהיו על
המטמר בקשר להגעתט ארצה ותדאגו יחד עס המוסצות "HOM
מים לקבלתם.אם יש אפשרות שמישהו יקבל אותט בטליטליה
כאשר אוניה תפליג נשלח לכט מברק והם מטידם
יטלחו מברק מאיטליה.

שמות החברים :בנימין ריכר  -ורנר פלדמן -
ברנרדו סוסטרים  -חנה צ'יקינובסקי  -אריה אתרוג -
יוסף אתרוג  -שמעון קפלן  -פולה קפלן  -חנקה לבקוביץ
משה

קרש זב

קרט  -מאוריטיו

? - upמקס

de

ורשבטק?

-

לאה רוזנברג  -שמואל תאיג  -קלרה סיטניק  -בלומה
ויסמן  -לאו צוקרמן  -שרה צוקרמן.

 1גן ירק -לטוץ:

חציליט 0002 -
בטניט  05 -דונם
מלפפוניט 54130 6 -

מפלסים

:

גרעין הכשרה השני כבר נמצא בחוה "עין דורות"

ולסוף פברואר אנו מחכים לכניסת גרעין נוסף",..

1

אובן פיקמן

את הבצל הוצטנו טבר למכירה והוא הכניס הכנסה יפה מאד.
בגן ווב*ת ששטחו  01דונט זרענו חסה,אבטיחים,כרוב,כרובית,בצל ירוק,צנון,צנונית,ורד,
תפוחי אדמה הזרת ועוד.
פלהה -
תירט7130 051 -
אורז  05 -דונם

עצי מרל -
אגטיו  005 -עצים
לימון,תפו"ז,תאנה ,אבוקדה,תפוחי עץ  001 -עצים

רפת -בנויה לטי השיטה הא"ילית ובה 2 :פרות מעורבות 1,פרה הולנדית2,
אורוה -סוטיט וחמורים מספר
לפי שלטה מודרנית 05,תרנגולות "ניו המפשייר" ו"-לגורזן"
לול -בנוי
מאפיה -המכילה  03ק"ג אפיה

בנין -הבנין הוט רק לצרכי המשק עצמו

q

למשק ולבית.קיים  paבית מלאכה לתיקון כלים.
נגריה -גם הנגוילה משמטת לאספקה עצמית

סנדלריה:מטמשת רק לתיקון נעלי החברים
תעשית תוצרוג עץ -הבנין בפרוצט של בניה
תוצרת יין כסר למטה

פריון עבודה:פריון העבודה הולך וגובר,הכוונה

מההחלטות של הכינוס השלישי של "דרור"  -בדזיל
 - 9יולי 13/72 -

להגיע למקסימום של

ייצור בכל הענפיט

790121

בדרך זו להקטין את קניותינו בחוץ.החברלט עובזים
ץ רב ומחולקים לפי הענפים דלהלן:
במר

רים  -עצל פרי - 2-1:רפת1:
גן ירק ופלחה 81:חב

 מאפיה:ל  -בנין 2: AIDAכליםלול+:

נוס מגטר את הטאיפה של התנועה לאיחוד
" הכי

 סנדלריה - 1:עבודזת ביתנ- 6:ומכשסירים1:

יט |וסוציאליסטיים ושל התנועות
הכוחות הציוני

הקיבוציות"
את ברכותיו לאונגרד של החלוציות| 
" הכינוט טולח
אמריקטי  -לקיבוץ מפלסיט  -נקודה
הלטינו
נועתנו באמריקה הדרומית,בישראל "
מאחדת של ת

 - 5:סונות (מחלות ושליחות).5-4 :
מטבח
הרטשונה היתה לנו הכנסה רצינית
הייצור:כבר בשנה
סכום שקבלנו ממקורותה טוניט להת-
בערך  6אחוז מה
סה היתה של  03;052,42ק'"ר מחזולקת
פתחות המשק.ההכנ
 - 8תוצרת יין - 459.01:תפוחי
דלהלן:אגסים53.2:
עצים - 006:גזר - 004:טפונה:
זהב - 503:קליפות

ים:ו - 94שונות - 22:ט"ה03.052,43:
 - 9בצל - 032.91:קשוא
ת מהירה של המשק ע"י הרחבת הענפים
ותינו לשנה הבאה,מכוונות לפתפתחו
התפתהות המשק  -תכני
ה,נטיעת ברם,אינסטלציות של מנועים
עץ ,הרפת,הלול ,סנדלריה ,נגריה,מאפי
החקלאיים,תעטיה ותוצרת
:
,
בנו כבר את הסכום של  00.000,521ק"ר.
למכבסה וכו".למטרות אלה הקצ
נו בשנה הזאת הגיע ל  09,291.275ק"ד.

 - 94/21/21 — 84/21הסכוט הכללי שקבל
ההכנסוה בטנת /21
נות)  - 0תוצרת ההכטרוה.052.43:
תנועה - 06.249.731:ועד למען ההכטרה( :הטוכ
מחולק בדלהלן:ה
מגיע ל  33 %מהסכוט הכללי.האחוז
ס ע"י התנועה ומכירת תוצרת הקיבוץ
נרטה בלח טהסכום שהוכנ
:
את היתה הקבוצה הראשונה שהתחילה לעבוד.
הזה חשוב הוט אמ נקח בהשבון שז
ר .ועל זה היינו צריכיט להוטיף בטך
 00ק
ת » Tra martהמקוט הסכום טל 0,041
הוצעותכפלליו
טל הטטה ל  000.003קר  000.053קר.
קר במיטים.אבל כיוםט כבר עלה ערכו
0
 - 04.בריאות - 06,267.21:כוורות:
לה - 02.808.611:אספקה קטנה875.31:
פרוט ההוציות :כלכ

וה - 06.237:תרבות - 07.266.3:זופטות:
ת - 06.831.83:נגריה = 06.630.11 :אור
 o 21000בנטו
 - 04.070.04חרישה > 00.052,1:הטמל

 - 00.920.קנית מבטירים לכל הענפים:
 - 0לול3:
 - 00.750.מכונת כביסה- 00,599.1 :
 - 0טרקטור קטן - 00.259.91:מאפיה1:
ואינססלציה1:690.32:
 - 02,874.1:מיסים לממטלה- 00.0597.1:
 - 04תקוגים - 03.998.1:אדמיניסטרציה
קטר מכתבים,.932.2:
ט ושתילים - 03,9632,3:קנלתיבהמות:
פקה רפואית לבהמות - 00.319.4:זרעי
מדריך חקלגל - 00,056:הס
ים - 02,908.1:סנדלריה- 00,242,1:
לוח - 00.064.2:ברית ארגונים חלוצ
 4 0הרגזים למש

:
 - 00סונות - 00.655:פ"ה01.750.753 :
הובלות - 00.349.11:זבל.153.11:
 5ק"ר.זה יוצא ליום לחבר  8קץ"ר.
מזה נוכל לראות שהכלכלה לחבר לשנה עולה
מקוים להעלות את פריון העכודה ואת
כנטו כבר ושיוכנסו וע"* התכניות אנו
עם השפורלט טהו
3
;
a
הייצור במשק.
המשך בנין המשק - 000.02:הועעות
שנת  .0ועטית תוצרת עץ- 000.02:
תכנית ההטקעות ל
נועים חשמליים - 000.01:לול- 000.01:
 - 0נטיעת כרם - 000.51:רפת ₪ 000.01:מ
סניטריות00.02:

000

 ₪ 00בניון מפבסה - 000.5:ס"ה .521
מאפיה0.5:
מה תוכניותינו לעתיד.בפעם הכ :₪בשלח
הדו"ח הזה אפשר לראות התפתחות המשק ו
סיכום  -לפי
מפורטת על טעות העבודה וכו".
אסטטיסטיקה

בברכת חברים

מרדכי חייצ"יץ

מזכיר חוץ

סאו פאולו0591.3,72,

" ,..ועכטיו ענין חסוב:במכתב של הלשכה

לגרעין וללטכתה קטר יט החלטה בקשר להכשרה של
הקבוצה הזאת.
אני יודע טלפי העורכים של מפלסים,לא מתקבלת
החלטה כזאת,אבל אנל מצפה הבנה מצדכם לענין.
בהתחלה הלתחה לי אותה דעה כמו זאת של חברי
מפלסים  -יחרה מזה  -התנגדתי להחלטה של הכי
נוס וחשבתי טההכטרה המטותפת תוביל להקמת
מטק אחר.
כאטר הכרתי יותר טוב את המצב ואת החברים,

מההחלטות של הועידה הטניה של "דרור"

באמריקה

הלטינית

חלוציות  -סעיף  - 2משץ

ותי

של התנועה מוכרחים להטלים שת
" היות והחבריט
ת ואידיולוגית בהתטט לתנטים
המטרתס טכנית,מקצועי
יותר מועילים בונכטמתעם הקיבו-
ביטרטל ,על מנת להיות
ים וובאים מההכשרוג על טתנועה
צית  -מהליטה:הגרעינל
רה לתקופה של שלשה הודטים במשק
מוכרחיט לעבור הכש
הנחוצים באופן דחוף לפיתוו המטק
ותיק,חוץ מאלה
התנועת? "

הגעתי למסקנה הפוכה.הגרעין לא יצא להתישבות
ים טלא יכולים לעשות את זה,למפלסים -הבעיה היא ידיים עובדות.יותר טוב למטק לקבל
חדשה.הם יודע
חברה מגובשת מטשר קבוצה מייאשת.
בעתיד.אז יופיעו הבעיות של התאמה,מקצויות והתמווג והתנב
העובדה של מניעת הכשרה יכולה להשפיע
É
0
דות למקומות עבודה.
ע למסקנות.

"להכיר את השרץ" לפי דרכו.לראות בעיניהם ולהגי
למפלסים יהיה יותר טוב להתיר לגרעין
קבוצה אחת ואם אפשר  12 podaיש חומר שבא מתנועות נוער ( אפלץיט
עצתי היא שהם יצעו לחכשרה ב
למשל).צריך להיות קשר יטיר בין מפלסים והקבוצה בהכשרה.
ציים,כדי למנוע "החלשה",כמו כן לא צריכים לזנות
הבהרות,בירור?טיוכו ,אורינטציה בקשר לחייט קיבו
Esp
הגיבוט המפלגתגי.במובן זה יש צורך להשקיע הרבה מאמצים",...
"...מקוה להיות בבית בקרוב"...
אפרים בר?ה

סטו

+אולו0591.3.72,

לגרעין טל"יה הראטסון
מפלסלט

:
חברים יִכְרים:
ו בטמחה מכתבכט הראשון.היינו מופתעיט לחוסר ידיעות ולא ידענו
קבלנ
מאז הפלגתכם עד הגיעתכם ארצה,לא היו ללטכה ולתנועה כל
להסביר את זה.כל הזמן,

ות על הגרעין.אפילו התאריך בו הגעתם נודע לנו ממקורות פרטיים.
ידיע

ת הגרעין הזה לתנועה.כל הצעדים לעתיד תלוייט מידיות
אין עורך לחזור על חשיבו

כם,עמדותיכם,חטיבה וככה נוכל להדריך את הגרעינים הבאים.
נעבור לנקודות סנגעתם במכתבכט הראשון:
של הגרעין נותח בשתי ישיבות  -אחת בלטכה ואחרת יחד עם הקבוטה
ענין הכטרה
.אחרי החלפת דעות ,החלטנו:החברים מוכפרחים להתאמץ ולצאת להכשרה
הטניה לעליה

ל טלמותה,במידה האפשרית במשק גדול טיכול לענות לצורכים
בקבוצו אחת.לשמור ע
אפשר,לחלק את הברעין לשתי קבוצות,לצאת להכטרה בקיבוצים
זל התמהות.אם זה לא מת

שכניט ולהפגט לפהות פעם בחודש,כדי לדון בענלני הגרעין:
הטתתפותה של החברה חנה בעבודה בלטכה הקטר:מבקשלט אנו שתכתבו
 (aמשטרת את
פירוט על העבודה בלטכה וההשתתפות של התנוה הברזילאית.
ב

ים מפם:כטה ברזילאים יש במפלסים,טמות,מאיזה מקומות,האם היו באיזו
אנו מבקט
;
 NANOתונועה בברזיל וכו".
עברית והפגיטות עם חברי המפלגה וחקלבוץ המאוחד,דו"ח על הגרעין -
על קורס ל
דט כדי שנוכל לפרסם אותן בדפי אינפורמציה לחברי התנועה.
לפחות טעמילט בחו

לשכה מרכזית "-דרור",ברזיל

דיו דה ז'נירו0591.9.01,

?" app novoזירור"
מטלסים
רזילאים.לא רק רוציב להבזא את
חבריט יקריט:
 on>>y nyשל ברעינים ב
בנביה במסהב זה כמה ענינים הקטוריט
ההברים אינפורמציה על דברים טוניט.
ילאית על הנקודה הזאת,אלא גם לקבל מ
עמדת התנועה הברז
ארצי הרבלעי אומרת":הכינוט מקליט
ן השני  -ההחלטה מט 01.של הכינוס
עליה טלהגרעי
ית טיפול בצורכים הספציפייט של
לסיט,במו כן ממליץ ללטכה המרכז
טהגרעין הטני מכוון יטר למפ
דט אה ההכנה המקצועית טל ההברים האלה",
הגרעין ויחד הט ולטכת קטר לק
בחינת טפנו-מקצועית כמו כן הוטר
הגרעין הטני הכטרתו לא מספיקה מ
ודטי אתם יודעיט ט
:
.
ץ
ר
א
ה
ידיעה אידלולוגית על בעיות
לאיים שונים.תבינו טזה א* MODE
פתור את הבעיה,בהכנת קורסיט חק
טנו מחמטים איך ל
יות וזה יפגע בעבודה התקינה בחות הכשרה.
לעטות בצורה מוטלפת,ז
או מהסץ למפלסימ  -להכשרה טובה
שים את הצורך לחפש תנאיט  -בתוך
במטב יכז אנו מדגי
ל הגרעין.ככה  naיהיה יותר מועיל למפלסים.
יותר ש
,טהקיבוץ הלטינו אמריקאי טלנו
הברזילאית חוטבת  -וגם מפלסיט
טינפוו עטלה = התנועה
טי חזק של מפלגתנו בתוך הקיבוץ
חטובה,כמו כן טיהפך לבטיס פולי
בארץ ,יהפך לנקוחה טיסטרטגית
לוניוה וקידמה טל רעיונוג מההנועה
בצורה כזאת טתהיה השתקפות של ה
המאוחד.יש צורךישמפלסים יתפתח
החברים עד נקודה כזאת סיהיה מובטה
חטוב שהקיבות יגדל מבחינת מספר
הדרוט אמריקטים.לכן,זה
רטגיות רבות לאורך הגבולות) טין
בחלק מהשיסה של בנית נקודות איסט
כוחו ( למרות שזה יכול להזיק
להתייעץ  0Yהמוסדות המתאימים.
הכינוס בענין זה,היות וקודם רצינו
 010 711החלטה
חות (ואול?  (4 -7צרלכיש להיות
היא שהגרעינים  502וה 3 -לפ
תדעו לכמ חבריט,שדעתנו
גית ופוליטית של שני הברעינים
ן ההכנה הטובה מבחינת אידיולו
מפלטיט,במיוחד אם לוקתים בחשבו
מכוונים ל
A
האחרונים.כתבו לנו דחוף על הענין.
צעירים של החבריס,היות ודבר
ת טל קליטת הורים ואחים יותר
 doרוטים לדעת על אפשרויו
ם אחת ולתמיד עט החילוק? דעות
ה מספחוה,כמו כן אפטר לגמור פע
פותר את הבעיה של רצון סל הרב
עה הברזילאית ועזיבת הלימודלט
כזה
בתחליך של חלוציזציה של התנו
הרציניים בין הורלט לבנים שצצו
האוניברסלטטיים.
עלה והגשט !
טמואל קרבצ"בסקי
מזכיר ראשל
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