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1( Introiução - Fases em geral de um garin em hachshará

2) O quinto garin ו

a) Suas heranças do quarto garin.

b) Seus problemas de entrada

3) Desenvolvimento do garin

4) Situação do meshek

5) Tarbut e ivrit

6) Saúde

7) Diversos

8) Conclusões:

a) internas

b) externas

Após cinco meses de hachshará do 5% garin, é já possível realizar
uma apreciação com maior censo de perspectiva tanto sobre os problewas que enfren
ta um garin em geral ao entrar em hachshará, como sobre os que encontrou o 5% ga
rin em particular.

Tuas são as fases que um garin atravessa neste período inicials

A primeira ao tomar contacto com o meshek, suas grandes possibilicades como ins--
trumento de prolução e forma de vida, bem como o sabor das novas responsabilida—
des; é um periodo de grandes planos individuais e coletivos, impulso muito posíti

vo para o garín que se inicia na vida de hachshará, mas que terá que sofrer a se-

dimentacão natural que exige a vidas profundamente resl de um kibutz, decantando os

elementos concretos e eliminando os náo concretos, Chega assím ao segundo período

o mais funtamental, talvez dos 12 meses de hachshará, pois é o período em quê s e

estrutura a personalidade “o garin, % o tempo em que baixa o otímismo, em que sur

gem as primeiras impressóes sobre o muito que se planificou e o pouco que se fez,

a insaticfação e, em consequencia, os problemas internos, de meshek, de chevrá, de

maskirut. E

Saber enfrentar estes momentos onde pela inexperiência e falta de

arsigamento na nova vida, toios os problemas à teia» as falhas parecem definitivas

significará a sedimentacão Je bases sadias e produtivas, Não saber enfrenta-lo,dg

nificará o mpedrecimento de todos os fatores negativos, e que por sua vez leva--

rão a novos problemas, a uma “equencia que polerá minar as próprias base: da vida

do garin,

O 59 GAIN

O 5º parin encontrou, ao tomar nas mãos a direção da hachshará $
problemas iniciais tremendos, malores quicá que qualquer outro garin até hojs,zom

excepção do 1º,
As heráricas que 6 4º garin deixou foram:

 



a) memhek desorgamisado e desplanificados & maioria dos enafim pog
suism sérios problemas, come se verá no relatório do meshek, .

b) Dívidas: O garin aliá deixou una divida no total de
e) Ivrits Foi o único ponto positivo, O chaver Idel formou quatro

morim para O kibutz, atravez de um seminário intensivo de un més.

Além disto, o 5º garin tomou a hachsharé com os seguintes proble—

mass

s) Intrada Terdiass O grosso ào 5º garin fixou pé ao kibutz quando 0 42

se encontrava em plenos preparativos de partida. Isto foi Anconveniente em doissen

tidos: por um lado fes com que se perdesse parte importante da essim chamada “exps

riôneia de hachshará” lesada de garin para garin, o conjunto de todos os critérios

sobre os mais diversos problemas da poda árvore às horas y estudo. Teve O garin

que partir do começo, da ineYperiéncia, em problemas sobr ss quais jé existia tra

dição no kibutz, e certamente terá errado em alguns, por utro lado a entrada tar-

dia atrazou a sua participação em problemas de vida e de dirigéncia do kibutz, par

ticipação esta que poderia ter modificado o desenvolvimento de algumas situações ,

por exemplo a preparação da 8118 6 50808 os erros que a acompanham,

* Há que constatar hoje que nas condições que existiam, não esteve

certa a posição sobre data de entrada aceita na peguíishá, que antecedeu 6 ingresso

dos chaverim no kibutz; erro relativo, porém, pois nada podia desobrigar o quert o

garim de inverter esforços máximos numa passsgeu mais normal do meshek, e isto não

suceden.

b) Prepare profissional: "ntrou o 52 garin completamente despreparado pa

ra os anafim especializados, como sejam, lul, refet, agricultura, caminhão; isto -

foi todo um cspítolo de problemas, conforme se verá pelo reletório de meshek

e) Má passagem do meshek: As duas regras emteriores acrescidas da situa

ção ao que o meshek se encontrava, ceusionaram uma passagem de meshek deficiente,

Plano de produção errado: “leborou-se, antes da eleição ds nova maskirut

um plano de trabalho, cuja base foi a produtividade do 4% garin, e sua comparação

com o 5º garín, respeitadas as diferenças físicas e numéricas. Pars agradável sux-

presa nossa, porém, as possibilidades de produção do garin revelaram-se imensamen-

te maiores, isto, porém, levou & improvisações em alguns terrenos.

O conjunto destes problemas todos pesou bastante no desenvolvimento do

gerin, 2 agudeza da mejorías des questões fez que houvesse momentos em que O garin

não vívia numa hachaharép mas explorava uma hachsherá. Não existiu a calma suficim

te necessária à cristalização de bases de vida completas no kibutz, em todos os ter

renco de atividade. Os problemas de produção, de profissionalização, de insatisfa-

tório planejamente, tornaran-so centro de toda preocupação e inquietação de chevra

e isto, trouxe o fato mais inquietador que hoje se sente no kibutz: o desequilílxio

na vida dos charerim,

Não atingiu o garin ainda um arraigamento satisfatório em suas novas con

dições de vida, a maioria dos chaverim vive provisoriamente, raros são Os que orga

nízaram suas vidas de kibute definitivamente.

Nesta situação de desenraigamento um fator que influiu também foi a excas

siva participação do kitutz nas atividades do snif S,Paulo ou do movimento em S.Pau

lo,
Foi preocupação constante do garin, há que acentuar, o contacto vivo com

e movimento e a preocupação com tais problemas, bem como a transformação do kibutz

no centro, no lugar natural das atividades do snif e da tnuá, Há que constatar, po

rém, que a participação em tais atividades, se positiva em princípio, pode levar à

consequências negativas, principalmente no início de um gerin, pois ocasiona uma

vida irregular, com grande número de saidas, dificultando a sedimentação de uma exis

tência coletiva normal no kibuta.
oa

“stes problemas todos, se não os resolveu aínda satisfatoriamente, soube

o gerin enfrenta-los de forma imensamente positiva, evitando todos os caminhos nega

tívos, preservando um ambiente limpo e respiravel deseus primeiros dias mesmo pe-

rante questões internas delicadss, Mentem certo, desta forma as trilhas sadias pe.

188 queis poderé oriontar-se para diento, O conjunto de experiências deste garin e

rá 4 es 
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permite ter otimisto quanto as seu futuro, desde que saiba enfrentar a altura 08 PEC.

blemas que ainda encontrará pela frente, sl ms deles graves 8 difícies.

SITUAÇÃO DO ITSHUK

Campos foi o ansf onde houve melhor iniciação dos chaverim do 5e garin,is-

to devido a presença preciosa do “enda. Foi onde também mais se refletiu a errada

previsão sobre a produtividade do garin. Atualmente é o anaf maiz produtívo com algu

mas culturas imensemente promissoras. * pensamento conseguir um instrutor sgrícola

para este ramo, assunto ao qual este relatório ainda voltará.

Luli este ansf foi recebido em «rise, galinhas doentes, má produção de o-

vos. Atualmente melherou a produção de nvos, mas a falta de um chiver espesiatizade

torna completamente inseguras qualsquer provisdes para o futuro apesar de planos que

existem pars desenvolve-lo mais.

Refett O fato de não possuirmes touro, impediu a normal reprodução dos ani.

mais. De qualquer forma, este anaf tem coberto as necessidades de leite do garin. fam

bém aqui temenor tolhido muito a nossa crueza profissional,

Caminhão: somente agora o gerin possue dóis choferes, necessários para uma

tivisão normal do trabalho. O caminhão, pelo mai estado, presta-se hoje em dia somen

te para as necssaídades do próprio meshek,

Agricultura: “ste anef, um dos mais importantes do ponto de vista financei

ro, não fcí praticamente transmitido. O chaver responsável não ultrapassou o grau ru

dimentar de conhecimentos, é apenas agors achiu-se um curso de aprendizado, neste

melo tempo, porém, uma colheita de mel não foi feita, formigas estacsram 05 spíários,

perderam-se diversas colmeies,

Nagariá: a negariá tem trabalhado unicamente para o meshek, se bem que haja

tom planos de produção para fora, já devidamente encaminhados.

Sendlariás conseguimos profissionalizar mito satisfatoriamente un chaver

neste anaf, o que veio representar sensivel econcuis psra o meshek,

Biniams O problema principal é a construção do novo chsdar haochel, pois >

atual está caindo sos pedaços, Os novos sanitérios estão para entrar em uso.

Sherutias Foi orientação do garin racionaliza-los ao máximo para conseguir

desviar forças pera ansfim mais produtivos. Em alguns setores logo mais isto será pos

sivel,

Machsan: continuou a funcionar segundo o sistema do 4º garin com uso quase

completamente coletivo da roupa, é ums políticas de procursr deixar as cóisas novas

excedentes para meshek alié.

Instrutor Agrícolas. A felha de ums orientação mais constante no campo, 2

importância econômica e profissional deste anaf, o exemplo positivo des outras hachs

sharot, a magnífica experiéncia do Senda, eis 08 fatores que nos levaram & pensar em

trazer para cá um instrutor agrícola, Nossas terrsa estão cansadas pelo uso repetido

há que fszer uma rotação completa, há que melhorsr nosso emprego de adubos, há que es

tudar » utilisação de nosso sistema de valetas - eis alguns dos problemas acíma ¿e

nossas capacidades, Além disto, o anaf campo é praticamente impossível de transmitir,

pois sen cíclo 6 de un ano todo e as situações que podem surgir, imprevisiveis e 111-

mitadas, A presença de um instrutor norsalizaria ímmão trabalho, elevarie o proveito

profissional dos chaverim, traria melhores resultados produtivos, Problema é achar

alguen que se adapte ás condições especiais do kibuta, O instrutor viveria no kibutz

receberia terra para uso pessoal, apenas orientaris à garin, sem participar no traba

lho. Ten alguns chaverim se interessando pelo assunto, en caracter intifialal, sendo

que já exictam algumas ideiss quento 8 pessoas.

Tarbuts Foram programaiss atividades diversas en tarbut, audições musicais,
comemorações de festividades judaicas, reuniões pertódicas para comentários sobre fa

tos intemacionsin, é outras sobre problemas 491081118. Alguns destes pontos Sá forsm

rosiinados, feita ainia estíémlar a leitura no parin 4 atividades ideológicas, Vão

wo vogte paríceo, srecesração natural eficiente cóm tarbut, pelo deniqui! “brio

que hofrén ₪ vida de guris, S2erÊ vento do importância primária, quendo cotrulurasaos

um plane que normeliso nosaas vides cm todos os terrenós,
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