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Chaver Benshalom
Machleket Noar V'Hochalutz
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Shalom3=

Como temos feito normalmente, queremos através desta '
dar mais um relatório do nossas atividades o desenvolvimento deste pow
ríodo de. támpos

Bsto foj um dos melheros porfodos pelos quais já atra=
vossou nossa hachshará, tanto por sua estabilidade chavrati, como pelo
desenvolvimento meshki cada vez mais oroscentos

De 39 chaverim em eutubro, e niínero foi reduzido para
29 chaverim com a dãiá do יהיל para Bror Cia 11 en cutubro e no-
vembro, entretanto esta quantid'fsi ampliada gradualgonte, até atingiro
mos hoje é nímero de 39 chavorim om nossa hachshará.

No dia 27 de abril de cerrente ano, farño ali£ por nosso
movimento 23 chaverim que passaram hachsharê, sendo que ôsté 6 o grupo
pioneiro da hashãâmá de nossó 2º mif'al tnuati, Xibutz Eros.

O fato de torem os chaverim de fazerem hashlamá para um
novo kibutz, foz com quo impulssionasse aos chaverim caravterísticas ade

a vorsas daquelas que normalmentehaviam, pois tôda a preparação da hachelae
£& estove voltada na bôa formaçao dos chaverim em todos os aspectos

נווט do vida kibutzianasDosta forma podemos constatar com satisfação
do que a hachshará alcançou seus objetivos fundamentais naquilo סוגפ 4
Ga à adeptação do indivíduo na vida odlotivas & prepareé físico para O raw
talhos; preparo profissicnal nos diversos anafim em que uma hachshará podo
oferecer; q aprendizado de ivrit sendo que o nível de todos os chaverim $

acima 40 01024 milim, sendo que una bêa porcentagem pode falar e entendolo

  

  

   

     

ivrit correntes
Dopois da al1á do bril manteremos um grupo de 17 chavom

rim em hachshará tendendo a aumentar do número com as entradas previstas
para ôsto anoc0 grupo quo permanecerá סמ hachshará com uma 08;
poderá continuar o bom trabalho deixado por ôsto garin que agora prepara.
so para a alif. E

A melhor prova da bôa situação de nossa hachshará $ o alto
nível alcançado pelos chavorim que muito se desenvolveram neste ambiente
sadio e nas palavras de ologdos de posaoas de fora que constantemente tem
nos visistados

: Nesta, podemos constatar os segiintos pontos:
1sSontat 9 novinente10 contato come acontece normalnento foi bage
tanto הלדהו to com São Paulo polas proxinidados ecográficas|
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que êste aprosentasixisto una vaadat Hakoshor, frção oncarrogado do contras

lizar as atividados conjuntas, mostrando-se o mosmo bastanto produtivo O

útil, A hachshará $ o centro educativo por exelência do movimento, sendo

que aprevoitemos0 fato para diversos tiulin, messibot conjuntasype

10804 7804,5 à

2 Contato hochebará e deter brplloiro - 202088 de nossso Tom Hlachsh:18y

comemoragao de anos de ars, em que concentrou apreximadamento

g un ¡timo nome extexrnamentos 35m800 pessoss em nossa hachshará, mantivemo

«9 do que recebemos diversas viditas do grupos judaicos , pessoas particulas

198,5 |
E KEZNNMENE atucimento os bbavórin quo prôxmamento farão ali&

estão preparando-se para uma grande poulá 0350208 em tôdas 88 01680608 bra=

sileiras de maior concentração de judeus, sendo que nestes lugares aprosens

tarão uma rica p rto artistica om comemoração a ali£ e ao contengrio de

holem Aloichemelom estas peulot de carácter externá e de ajuda aos 105303

Sjifim, os chaverin levaráo a rua judaica mais uma voz a enpróssao chale

tziana de nosso movimento e Erez como o segundo mif'al tnuaticDocta foz

ma y mais uma vez estaremos em contato com o ishuv brasileiro valorisan=

do nossos caminhos é o valor do uma hachshará no Brasile

3eSituação Hoshki — Vesto período a caractofisti ca 101 o desenvolvimento

3 E meshiakno iniciado anteriormonte o sua bôa conservação

a )Sadê= Bsto foi un des anafin mais cuidados pelos chaverim, tante polo

aspecto profissional como de desenvolvimentoeForam colhidos 30,000 ₪

de cobolan,grando quantidado de tematon, verduras en geral o alimentos

espociais para nosso gado.
O gan-ierdk ostovo bem tratado, tornandovse numa fento lum

erativa e de grande aprendigamento profissional neste ramo.Nosg0s produ

9 tos são bem considerados na regiao pelo sou bem gelo e aparências

boi» EstSticamento a hachshará dá uma 6tima impressão já que foram cons=
truidos cantettóôs,plantado muitas flores, plantada muitas árvores sob um

plans de arborisagáo geral, arrumado caminhosg limpeza b3a, pintura,o

decoração geralePossuimos um "Desho" que lembra os dos ו

c)inl= fate $ o nosso grande anaf, sendo que normalmente oriddas'

galinhas num lul de capacidado para 4.200 אאצש 120008 8 200 4

Ao que pese a inexperiência nossa neste delicado anaf, podemos afiramy às

que êste lul aproximou ainda mais nossa hachshará a uma vida kibuteaisnoy

coisa básica do uma hachshará no ¿alut.0 141 $ muito positivo, seje no
aspecto profissienal como do rospensabilidado de proporsões que tras Cotia
sig. um mmprendimento desta0 k

d)Rofote Foi ampláddo, sontundo atualmente 8 vacas e 4 bozorrxossA atundên
cia do loito 6 consumido internamente e parto vendido para a regiõosia pÊ8=

pria hachshará fazemos menteig, o queijo o shamento, condo que êsto 11%1-

mo produto em determinadas épocas do ano $ vendido ao iskuv judeu como um

dos produtos da hachsharés :

o)hiichvorot=Bsto anaf nantevo uma corta estabilidado, sendo que cont, apro
im,s do abelhas + O mel É consumido intomamento o xâmadamentoץ001= 80 ca

do para o ishuvo! uma das fontos do entrada.Temos um aparato completo para

o tratamento desto ramoy

Pena
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fuechonaut= Possuimos um caminhão de grande utilidade cm todos os
aspectos; entrátante com bastante tempo de uso que contribue para seu
desgaste.+Temes uma mila mecíntiéa que em mite ajuda ao trabalho no
sadéCompramos uma nova bemba d'água, o reformamos nosso sistema hi
dríulico em parte sendo que foi interrompido no moio por falta de vozm
bas para taleConsoguimos pais uma voz emprestado um trator de muita
utilidade para 4
g)Atzei Pri Foram plantadas inúmeras arveres frutíferas e dentro clas
distinguindo-se bananeiras em ttda uma região.Plantamos também alsgnasérvores cítricas, figos, etc. Na regizo existem muitas sauvas que atram
palham 8ste plantios
h)Esterqueira-Desenvolvemos êsto novo anaf, sendo que êle constitui=go
uma fonte lucrativa e consumimos e "zeyol" para nossos campos,

fim ligados a sheirutim temà )Sheirutim Tudo que diz respeito nos ana
oblema É o financeiro, sendo quo
erminadas coisas importantes por

 

decorrido do forma normal.Nosso maior p
muitas vezes somos privados de fazer dot
falta dedinheiro suficientes
4Situação Terbuti= A situação tarbuti foi muite clevdda 0וגצ 16868 08periodoefôdos as 6º feiras comemoramos tradicionalmente O Cabalat-Shabat 3
funcionaram grupos de estudos artísticos, profissionais e ideológicos;

Shirá, tivomoes rinimalmento ums
realizamos com sucesso os aravim rikud y!
voz por semana artzaot3 audigóes misicais, Concursos diversos 8 doהצב ivrit com bem apreveitamonte(4 kitot ).A hanagá srtzit realizou doisexames de ivrit com bons 2080158083 28% Os chaverim estão preparan=do um iten dedicado as shachavet menores do movimentos
SeBriut= Este tem se constituido num grande problema para nós, já que aÉgua do lugar não £ bêa e nês precisamos tratá-ia com un filiro que dadoas dificuldades financeiras e graças a ajuda da Sochnut, conseguimos
renová-la e assim evitar maior nímero de doenças de amebas em que alguns
de nossos chaverim estão possuídos.

Ax modán do 50% dos chaverim em hachshará tratem es dentos,sendo que a doença surge em geral dentro da própria4
Cabe citar noste ponte a Grave situação criada cen o nasenvio de taksivin briut, e que tem nos colocado em situução muito diffcilypois estamos em dfvidos com os médicos e dentistas da reiendezaui.tos tratamentos de saúdo são prejudicados por falta de verba para tal; o

constituindo-se êste fato em uma questão mito negativa para nôg.
qqququequoququydsqua um

Do uma forma goral, podemos cositatar com satisfação que 8sto porfádo
que passou foi muito profícue para a hachshará en todos og aspectos
objetivos de uma hachshará, sendo que estamos convencidos do alto val
educativo da hachshará para nossos chaverim AMA

Ofo página nose existente e contimuida=
: 16 de 00 nsorvaçã

o espírita atua

a dasvês mais crosconto de nossa hachaharfo ¡ARE
66 6 0  
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Ao se relatar sôbre nossa hachshará, precisamos nesta distinguir &
Grando importância que tem para nês o acempanhamento de um sheligh
de Israel especialmente pata ₪

A experiência demonstrou de que É imprencidfvol a pros
sença de um sheliach de vida kibutziana para a orientação profissionals
tarbuti,chevrati, sempre visan o a aprexiamação e preparação des chavo.
rim para uma futura vida kibutzianas ú

O chaver Naftali Taoran finda sua shlichut mais um mis)
e em seu lugar estames aguardando ansiosamente a vinda de seu substitutos
chaver Efrati de Kibutz Erez, que ecupará papel fundamental na hachshazf
em todos aquelos fatores de impertência para uma hachsharg,

Junto a esta carta relatório estamos enviando um álbum
de fotografias do nossa hachshará , onde mostra alguns aspoctos de sua
81508080

Esperando uma contestação de vossa parte, assim como
opiniões e orientações que sempre nes são de grande valor, despodis
menos com 9 nosse cordial e chalutziano

1161 Villeagshon 1

pus
; 2 Banahgá Artait

Cépias David Brujis
Mazquirut Olamit(Ichud Habenin)
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