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Está passando o 4º garim por dd fase bastante dificil na sua vida

de Hachshará, Chegamos, devido a vários fatores, a uma situação devéras

penosa em que nos vemos ante a ameaça de um naufrágio, onde pereceriam

os objetivos fundamentais Que nos trouxeram a Ein Dorot,

Não conseguimos realizar o que era necessário para podermos dizer

que obtivemos resultados de nosso período de Hachshará, Os propósitos

básicos que justificam esta época dé preparo para a vida em Eretz, isto

é, adaptação no trabalho, adaptação à vida coletiva, estudo de Ivrit e

preparo ideológico, não foram cumpridos de maneira satisfatória,

 

A a) adaptação aotrabalho- Não me refiro somente ao preparo físicos

masIe ao que se relaciona com disciplina no trabalho, aute

-educação no trabalho,088

É o trabalho 0 maior me 16 edueacional que encontramos no Kibuta 8

náo estamos 060806 dêle um mínimo siquer do que nos pode dar, É y

través do trabalhg' que podemos disciplinar nossa vontade, dar método e x

rítmo as nossag/atividades, desenvolver nosso sentimento de esoneração,

as virtutol de pdo gota e do cuidado, É 4 realização de uma tarefa que

ineorporamós a/nóa o sent imento da necessidade do estudo, da procura de

a melhores formas fe fazer as cousas, E que melhor escola podemos desejar

para nos dar o gent imento da responssbilidade e a satisfação vital 8

sentirmos estor/realizando algo pelo próprio esforço?

E não estamos aproveitando devidamente essa grande riqueza educativa,

Pouquíssimos 9889 098 que podem dentro nós dizer? " e trabalho tem gido para

mim um sório fator de aperfeiçonmento pessoal, Graças so trabalho estou me

aproximando cada vez mais daquele exemplo ideal de Homem íntegro, o Chalutz,

o construtor ye um novo mundo!” Ao invés, O que vemos constantemente é o

desleixo, 2 denpreceuragio, Lentidão excessiva e o desinterosse em 8

ção ao trabalho, "São horas que não passam!" " Não trabalhe direito porque

não gosto do /cempo.Não é a minha profissão)" "Em Eretz vai ser diferente, e

tudo 6080128601"

ora bolas; Chaverim, é necessíério que fagamos um sério esforço e nesxk

lancemos ao trabalho com vontade, Que êle se tornará agradavel, Uma das cau

sas fundamenta16 na situação atual dn chevrá é o fato de chaverim não tiras

rem do trabalho bens, frutos e porisso andaregy irritados, Mas tons frutos (dg
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o trabalho que nos ensina!) só me obtêm com bastante esforço é dedicagio. Y

isso pode ser dificil no infaio, mas à sensação de ter tido um dia útil e

produtivo nos dá ánimo para novas tarafas.

Não estamos sentindo 5 alegria de viver, de criar, de lutar por um mundo

diferente e melhor! Isso só o trabalho nos pode dar! O trabslho é a base da

vida de uma sociedade, É com trabalho, e muito trabalho, que construiremos O

nosso meshek em Israel e é através dêle que se desenvolverá o Sotado Judeu,

Precisamos voltar a ser jovens, entusiastas e idealistas, Nosso vigor €

energia nos darão o impulso para seguir o caminho que nosso raciocínio e pre-

paro ideológico nos indicarem,

b) Adaptação à vida doletiva- Êste é um dos aspectos mais dolorosos

nosso garin,0 aum "status" realmente depressivo. O nosso Kibutz

xou de ser aquele שו de vida em que indivíduos com um mesm ideal se

ram afim de 29 baterém, como grupo, por um mundo melhor, Ternou=se nessa Hach-

shará um local onde Iniperam a desconfiança, es atritos mituos, as gritarias,

onde pouca cousa A ecala harmonia, Os problemas mais Ínfimos sao resole

vidos(quando o são) por meto de explosões e críticas,Não se pergunta porque

tal ehaver fez du não fez tal cousa, ras já se chega com as gríticas atraves-

sadas na larifige prontas a serem lançadas sobre a vítima. Não se dá mais a Xx

AQ ninguém (a nao ser a sí mesmo) o dircito de errar. Tratámo-now como se ?88-

senos guper-homens infalíveis, que quando erramos o fazemos sempre vor má fé,

É muito comum vermos ahaverim se meterem no que não lhes compete, nas formass

mais deselegantes 'e brutales, 40 fundamental não é o fazer o certo

mas criticar o errado. O falar mal dos outros, no sentido de rebaixá-los, ao

invés de se auto=elovar, tornou-se habitual assunto de conversas, Todos nós

temos defeitos; mas poucos são טפח procuram destruí-1los.

4 vida colgtiva colocada sobre êsse né torna-se cada vez mais ingupor-

tavel, O gontifiuar nesse rítmo trará em pouco tempo a ruina do gatim, Elemen

tos com dolida 08868 e ideslista conseguem resistir, mas tal não é

o caso demajpria do garim, Quem é que consegue viver núm meio de host ilida-

de permanebfo?

É imprescindível que se transforme ésse smbiente, Que chaverim passem 8

conf tar mais nas outros 8, fundamentalmente, que procurem ao máximo merecer

a confisnça dosei0 A desconfiança corrói as bases da vida coletiva! É

 a É nesta atuação que deveremos dar um fim imodistamente Usar de todas
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as forças que possuimos no sentiay dé hos tornarmos o deta dinA que
Carregamos, Um iden] tão elevando só pole ser realizado por indivíduos cc valon

por 86968 que suibam Be prepeupar dileseno grandes e des sasus E prezar as 600938 ₪8

mesquênhas, Já é tempo de pararmos dumdiscussões por taula de tánandos, JOr=
“pata 6 pinoéis de barba! Já é tempo de chaver im pararem com acusações, ironias
zinhas 6 eríticus mítuas por quelque? tolice! Existem indivíduos responsáveis
encarregados de solucionar qualquer Mboblena téonico ou humano que surgir! Ve-
ohum chaver pode-se dar a direito detuamar a atencáo de outro quando existe
um encarregado ao quel devem mer aprehentadas as Queixas qu sugestões,

% Saíibamosacr6468 com 93 outros e mais Intransizentes conosco
mesmo! | 0

C) Estud 80 Ivrit- Já sé tornoWbanel Y Som significado o aviso que ouvi
mos desde o movimento e que nos chegd| conutantemonte de Bretz + "Estudem1%

estudem lyri+?"

Todos nos compregndémss a necosgidade 86886 ectudo,

timos orgánicamente, verdadeiramente,E será muito trist

«la quando ió nos encontrarmos em 2 el, Porque 1ã

as crises e desanimos trazidas pelo nas conhecimento

a sendo um dór maiores entraves à adaptação ao país à impossibilidade que cha-

0 verim encontram de se Pa com seus habitantes, dc lerem seus jornais,

de entenderem de instrutores profissinais, de assistirem e tomarem partie em as

sefot, em tudo enfim, inclusive de verem um filme sem perguntarem ao vizinmhe É

do que se trata (e é possível que 616 também só fale Ivrit!).

Heste Setor nosso garim começou bem, Bastante ênimo, entusiasmo! Hoje, no

entretanto, a situação é bem diferente! Não é necessário analizá-la,

Chaverim, é êste o momento, nosta Última chance de modificação, Acreditas

mos que o seminário que logo se inicia traga um novo impulso, Está a maskirut

disposta LN adiante (e Com o maior rigor no que respeita a diesinlina, pon

tualidado é aplicação) o aprendiaado do Ivrit, Vamos valorizar o precioso tem

po que ebtamos: gastando em Hachshará! O anseio por uma aliá o mais rápido pos

sivel é em boa parte consequência do sentimento de "tempo perdido inyt ilmente",

Na verdade, nada mata natural!

4) Preparo Ideslógico- Sob éste aspecto o desenvolvimento soletivo fet o

mais nulo possivel, À exseção de umas esparitas isichot no início de vide do gar  


