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y LE KINUS CHINUCHL
olsducaçãodo or(ldoolohi: 113 á educacao
£)Problouas de educacao
g)Psicologia infantil e Yilosofias da idado

1 eh peranto o chanich.

o foras organizados tres chuguin,os quaes após variaron con a
DO ,ficaram 48511 constituidos:

de taofin- Oscar Zirmerrann

de Bonin - J.Jolson
Chug de liearine Rafasl Spritzor

a shichvá de tzofim atualuente dividida en sete kvutzot,cujas respectivas ma-
S Y periodicanento sob a direçao do um merakés e de un sgan-rerakós.

03002 a seguinte noninata: Victória Blnecavé,Christina volkind ,Tero-
a Ruduitzki Cecilia Kerz,Malvina Llarpolski e Ana Golpspans,

תוהה ,......,..1: Ana Colpspaner vio, nin alorantos
LeaVác.roniotoosos Christina Wolkind elenentos
2 «+ Betty 00 elenentos
Bilatocooro v0.0 000 Victória Blnecavé. elexentos
Ticvã.....000 0.0: Malvina Iampolski. elerentos

תבממר o nm Cocilia Morro elenentos
םקסכרב.4:5.:......,....220מםא118תגהמ noes 83

Cunpre acrescentar que,no início do mês do Julho,tendo una de nossas madrichot por mo-tivos organizacionaluente não justifieáveis ter abandonado una kvutzá,originou-se um
“acuna que foi pronta e saticfatóriaunnte preenchida.

No quo se refere as atividades da sancionada shichvá,estas tem sido bastante inton-
sas, entre as quais podereiios enumerar:

8(8081209 00 hranot
Atuaçoés bastante satisfatórias ceu datas festivas
Una festa de tzofim a ser realizada numa das sociedades locais,a qual conse
variado prograna artistico já anteriormente claborado.
notar cue o chug do tzofim ainda estã dividido on diversos departamentos
foram encarregados diversos chaverin.Assins

5) Gsportes,tzofiut......... Betty Cutin o Dora ualtz
La para ofi.oa. 1 Detalla Saltovitem

tzofino.cocorecoover. 0... Lerosita Kusner e Sarah Goldenberg
4 ..... 0817128 lampolski.

Toni 85 021800702 :00מ)8010% um arplo apoio por parte das diversas mach!lakot que con»a naskirut,como sejan,itonut,tzofiut,meshok,kranot etc.

BUNIM

E'“esta uma das mais importantes shchavot,pois para nós roprosenta a continui-de nosso esnif,visto -que encerra elementos de real valor, que práticarente evolu-cn eubiente drorista. Foi esta a schichvá, dopois da de nearin, a que mais sofreuicrontos periodos de estagnacao que este snif ten passados
im os bonir corocon de menhaelim devidanente instruisoS ,pois apresentam emE Y parto um nivel intelectual acia do corun,e, coro consequencia frequentenenprotestam contra a inaptidao dos madrichin.

Com a partida do priúeiro garin,principaluente, sofreu esta schichvá נג 0do 68 128%17108060 ,0018 os chaverin םספעבב 6existentos,ou não eram aptos,ou esetavam denasiadanento atribulados do obrigações para poderem arcar corn tal respobsabi-

45 nesto sontido,conseguinos estabilizar ro-:¿a qual celta atualionto com clenentos bastante promissores.) no ento,nós os tratmos cor a devida aten-sua si LG DE satisfatória.pois conseguiros incutir parci2 30018080 do importancia no novinento,do modo a acentuar a responsabilidado do individuo o do grupo perante ao movimento. Para os bonin, a par do nate=rial por mós rocebido da Lishká,elaboranos un programa que à nosso ver satisfaz rolasbivamente as necossidados imediatas desta schichvá.En
criado material bibliograficos

Não ostá cntratanto a shichvá de bonim isenta da problemas. Entre Sstos,os ue108 preocupan sao os que se reforon ás relacods ontre bonir e bonot.São Anos3 bastante dosonvolyidos,caracterizando-se anbos ,por una falta do 0recíproco.

sua colaboração foi onpregado Ya 



BONI

kyuúutzot exi

adas;,o que

Ga
io extra=drorj

6018812

“nos

Entrotanto, tod as

1isexu

y

at
sia;

poYrni

de orig

Tatoros

as
stetuado un a

8
ar parei

para ale

an soxual, acha
jente Sia a

sar
וב

sã

YO

ro

a.trabalhos dns
Rena nes dis

a aquisiçãjo de
pa lado

una
a

mentos,jô Y

Bonili
Aaue

seichvá de
ו 100

cono trata da e

93

Ara20, ben

32 osCOL de

maneira

shichvá o

seguinte 1

nyutzá
avutzá

Kvutzá Kineret..

sienta

acarro

situação
ond:

, SQ os
o Para o trabalho.Cunpre notar sa

E colabox

a moshavá

dla

adicados no

dirigida
bonin, co

laboragao

תפלוט
Hechalutz.

 

e E
(continuação)

único
a

8 8são constitui por elementos de un

ta un corto dostontentarento bonot

existente. talvez sela vs resultado da educa-

o vna diferenciação psiqui bastante
proenrarom andar juntos ate»

este descjo condicionado à uma

דיס
entre

caרה

fronte à inpos
-crה

de ultados

a

achario. dos

acentuada

seria
novos

gica,

E
arento da

jente para o snifs Bloom

absolutamente em vistas
problema ,efetuando diversos tiulj

ar solução do,problena. No cóncentente
Lo ben providos referentes natória;

nítida dos dois sexos. Procurairios entretanto,na

speit> Oie POÍ, sabido que as fontes em que a raior

sao uxtrezenente desautorizadas,revertendo os 6

95 oxistentos,es
¡lonor 110

2 aדי
-8

1 a

2
sé

distinguen,

atualrente es=
as denais sehchavot;, corno efatuan-

indispensáveis para o ל

Janciro do Corrente ano. larnbém os bonin

diretriz explicita ber traçada, sendo entretanto

dos chaverim bonim que participaram desta nom

Sonente alguns se perderam para o

onim os chaverin que nais se

s ber“ COL

utenssílios

de

8

5
₪
das 6sni 5

¿O qual se reúne quinzenal-
e solver os problemas que

ogos para'a rercionada

por ur: mera
S quais tra

de trabalho

és
9 ae

5

Je
a
8

9 e

estao distribuidos om trosais

elerentos..,.o «Oscer Ziimoriann

elerentoss.00» Jacoby Jolson

כ dweta Jacobson

o

ve 5

520 Jacoby JolsonY

notar

úlia La9 4רג

esgrana anterioruente
seguintos

a natureza- 0 honor prin

onto ido honmén fisica
וי

pigades

a comuni ic 8

diforentos teo

un diferenciação

Mtv

a Dapta0 Son
supos

Fisica

ES
as (

nénto da

toligências
ivadas»

קלוגסס06
1080

yv; Skו

grupo

spons

deixou de existir

mencionado.

DIA

Oscar Zimer

ominada Gueulá
; sendo arbas

pa)

nadricha era'a

. partes culpadas,

«Ds

,cuja
as

aborado1 Ho HH. seus traços

vor feori subsi: sióncia. 0 Fogo=Primeiras ar
o psiquicamento-Aproyeite nto das materias queanea

xtra-humano

inviduos iso-

ablho social

ao neio SEA ate

j de
Pp 1 ב8

aoón wa

naaturalsDiforenciaçoãe étnicas
תטנגפמס 8 6 extra=hunanos

3

à

rOspoitomuagos, Ec
ה 6 pi aubienta,

tea a horan de
tando Parte da

mesa superior. livrando=.
vantagna que adviren: a datove
ignorancia dos demais,

MO (

que

idos “aspoc “DOS
Lenço. ci una

escarandes 3₪

1 Ao

abi
da 



Boxin(continuação)
1 grogáric nos homens, oriunda de suas 20100008 608 0

grupos hunannos,constituição 60 Elovação con-

Ruca por0550

YE coro motivada pela pros
: “de tenpo,curanto o qual toria

¡erritórios acaa por fatores de origen térm
ebrangondo maior ámbito.c consoquentenonto difo-

fas concernente ¿ cta. sfeitura de novos tipos da

e facila sta superabundância deu
guorras,pois 80 058 ao somenteל a preocupação don

sin de ו o dominio dos seus torritórios de cacas

esta uia das fases nm importantes ,pois facilitou uia subsistóno
troduzindo 4 ג tantes nodificagols nas conuni dades priiítio

agens; sucedia que invadiamn territórios van
ו anbos grupos. Os nomades contribui-

para a disprsão de ostures 0 hábitos,pois frequentemonte 1u-
to territorial,pois de un modo ou doútro,ou assinilavam os costumes de do”tribu,ou impunha os seus ,

Comploxo é o problema que se nos apresenta a origen de agricultura:
ms descoberta feita ao acaso,havondo inúmeras suposiçous sobre o

y lhonto da . ₪ 4 o
,

agricultura advcio una nova divisão de trab: ¿Ma qual avois vantagens,pois passou a vivor eu um, nível superior,pois a agri
itava. a independência, no que se refere à subsistência biológica.de agricultura: Relagods entre tribus oto,

£studo dossjudeús

antigos habitantes da nar¿en do 20128808 e Tigre.istavan
tonos dispersas.

ticador tríbus contribuiu: are 0 fornação de um povo con carterisCristali ão do, povo judeu. Una pequena rezenha histórica do 3תו o udons Motaao fato hictórico e ו

primeiras lutas- esenvolvinento do paiz-Situação So-

parte de outros po vos_bárbaros-Roanoss-Vespasiano-Tito-o-Dispe288020206 eran os 1ט6םוגפ 0nativos dos 781508 0160 0 radicavan,
“Pei permanentonente acossados dos paises ondo estavan ais e maisda à torra do scus antepassado s-breize

senpre

s do século XIX apresoiitou ao povo judeu o terno

Sionf amantes de sion) Pensavam no rotorno,sen contudo lo-
ה

isporsando=0 o assi

ôs percobor que nã era esta a solução, aban=aoobra de repercussao tundial, responsável

aa diografia) ESTADO JUDEU- precursora
a-He ena ב de não conseguir o apôio dos outros Povos pasolução Uganda,ps queno território ao Sul dapara que o povo judeu Fosse considerado coro

¿00gráficas
seja considoxedo coro tal;Ps quic' s;tudo isto Possuias os judeus¿o que foi auxiliado סי 8

viável,
Hess 



(continuação)
6)B:pe

9 tradução
issia, persegu

ravol
que

ג

conlLusito
Abandono

pos
dinhoiro

anteriormente

que consor
12 Fundacio do

se

E

scichvá, podernos ai

8010001

partida es
Porron

cran e sultantas

ain-Dorot,
Ln as entao

cía

nais de

arrtaçasode

completamente irprofícuo
Doror

exta

tura
Quo

a

1222058 nearim

notadamente
roaliz:outras

ifica¿cho "Boit Jacob lehu “Yonelvhã" Bilá foi forn
é: “Pilhos

À cidadeda natangas

ot, pois ape haverem os
intercal

ção

do po

ado pelas iniciaes de

de Jacob,ide eiremos"

do movirento do

os judeus YussoSo

o sous 1
para

daEra18ali

8

81101 -

atéה

introtanto ,coagides

conseguido,pois muitos
pelo meio

passaram

nto da colonização de srotz,Vulios
rente obreiro. Chamado de Witkiara

E de

+
0

ce onizaçaoעדי8

nanufacturcira.
inidamento.

er que

a partida
cue nos o

todos os clem

do 8 ל de
xou de Posse de escassos ele

kvuizot, Havian enao práticamente tres
da deל várias antoriores :Achdut,

nte se refundiran nas kvutzot Avhcut e Bin=
ichuan para o Kibutz,juntarente con sua 9

Cs assin perranecoran até a vindo do chaver
de kvutzot,passou-so a kvutzá

ot assim constituidas:

rtos
foi

ta

es

Es :
-Lla,bonin, pa-

olemmtos
elementos

elementos

Rafael Spritzer
J.Jolson

Gildo iuilman
olenmentos» Ae Gildo liilman

fornação rocento, sendo anteriormente nadrich
st retanto naoaos fatos cono dová de nearin.Seus olerentos, nao nais tendo ose a sua vida paCilculan, doodio por

0 301016010 realiz
olor

ada
aC

año em Julho de
particivantes

randes pl
Lonado

£9¿no Kibutz
voltado imbui-

anás,os quals não foran
surto

ssivel 0 caso en poes que o mesmoio intimo,no lar

cuja situaçaodd
a nosso desfay
eços38 esporádicas.

seja totalmente
“Pois o Dror,nao lhes

¿que poco
0 8 antigos nearin, que antoyj

>DLOS; cone caras

ja¿"20580

fonóneno tao espe

a afastar-se do nosso
“não chô-Banos à conclusvds tmito concretas, poiscificanente burgués como / לש -

ar burgués cono 9.0 0 gradativo“onto,nao cabs ser foito en sontido estrito 



 

«continuar

Antoriormente,apogavarso ao Drov, porquê nôle encontravar! clerentos que ate-
À suaa 80 burguês. Dontro do ambiente drorista

2 no lar paterno- Respeito

principal origem de 890 82080 ב0 Dror,onde encontravam
senta dos fatores quo impediam a afirmação e espansao

com o decorrer do tarvo,foxar da certo modo influ

cimento lhes Fones condicionados:
Opélabs e dita, e a consequente eacao contra o. run

qual, sendo essencialiiente nater sta e egoista,na-
2 pouco foi evoluindo uia atitude de protesto contra
vejotativa que lovavan.imbrotante, quando mais tarde

aminica anteriormente ci paraב un canpo rela-

sua 1 ireza 08 6 ga. a limitarem o seu novimento,a ser
sobre os siios nao pesan hocds de orden econôri-
«tendo no entanto tendencias de colabora: na resoluçao
pode ser qualificada cUno una disposição esvir itual,una

Docs se atrituir o destesה ehaverin nearin
mica com o trab.alho e com a ade do Dror.Talvez

algo néste sentido 8818 ב 1 uma série de
relac ES

ב por s seguida,baseia-se
+ aber «como É que recebemos de

de diversos ramos
inis ל por chaverin integrantes das

> lado material bibliográfico,tremsniten os conhe
demais mexbros da אט

lso com a vinda 600 608782 Bariach.Éste, ini-
a assuntos 1606 careciamos,tais cono:

viento obreiro em Isras l,idovinento kibutziano e mo=
significado etc, Incrementou taubén o chaver
para ui regular estudo e aprofundenento

refere ao desenvolvimento do programa de nearim,na partelos problenas.Como deveis saber necessita nos lar aos cha=ideológica, o que implica em una precisa orientação poli-

ético foi originado por larx eMm para seronvolvião por foutzki Pleckandw,Buckarin, Lenin, etc. -Isto nao nos”sitanos de 0 diretrizSolida ¿cujas 8 teóricas nos sirvanrevolucionária. é
tos que possanm ter un

escass
Gncon
se

que se roferen significado
',10%8ב $les un sinal incontundível

reros os'quo são dedicados À wa ex-
ilosofico «As roforidas obras,ou sao; ou oconanicas,ou se ocupan, cono já dis06205 98800208 da 62008: נסוגמסת,סוג |

la crconvr

ao fáce

00 11000 8-
וס 18

בוגפ> 118231 + 95055 E verda»
/ scbro a politica israclonsequa 0029000208 8> iradutras do cultaב als, são bastante *ogularos. taubéa oBnirotanto não loen as 008808 eha-à de loitura conpletamenta jre 



 

do intorerrbio quase nulo mentido com a hag-
isolada,nada sabeiios à respeito do que so p   

  
, .

0 2 e5 adiiss Vel ,nen' sequer levando en conta a nossa desfavoréografica o relação ao tesro. Nocossitanmos de ui. raior intorcanbio conCa forentar una corta afinidado entre o kibutz e chavorin,
No que se refere A tzofiut o trabalhos práticos, estos cono serpre, são planifica-dos € cuxpridos satisfatóriarante. tora parto os cahverin noarii na atual roforia do:תרטעם 050080 ainda na época em que o chaver variach estava entre nós realizouZou se una haflagã de dois dias, e Posteriormente wa outra na qual sonente particina

 

 

    

m
suns tópicos,no que diz respeito à diretriz por nós adota

a)Dror cono movirento Juvenil, po
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, . . 2% + |

b)Dror frente aos outros movinontog juvenis-0s princiros movizsntos juvenis-Aná-1180 60 Juvonis,sionistas e nao sionistaso

c )iiapar

 

¿Hashonor,Haboninm,Botar - União Operaria juvenil Alena,Wandervogels,ote
d) lioshaw Shittufi e Ovdir:

e) Kibutz Artzi e Hareuchad

f)Nossa educação para o kibutz, o porque para o kibutz HancuchadE) Estrutura Cconorica e Principio fundamentais de ui kibutz.Kibutz dentro da 600-
E :anoni “acional. ete,

Tenas hara debates 3) par

 

Partidos politicos do Galuth - Histórico e finalidadesPartidos politicos a 182801 - Mapái o MapanPartidos religiosos

2ºparto
Sociedade comunista prinitiva
0601008060 2008
800160800 capitalista
Socicdado socialista

   

Dror 001200 socialista-Sua situaçao fronte ao socialismo rundia]4s internacionais a suas finalidades.
a

Não nos aprofundanos ais no assunto Por cartcernmos de una orientacao Precisacono8188558 anteriormente,

Cunpro acrescentar que até pouco tenpo tinharos um chaver que ne 1ionaluente aulas de habraico O palestiniprafia, Atu ¿1ento, por motivos do ordemparticular. não ais nos assisto Éste chaver neste sentido.Sci un orientador, nos é guso que inpossivel aprender algi dae quanto á Pelestinografia,sononte disponos de esclarecirentos E6 0 (08007280 8000 68 1005021811
o LGSLi escrito en ancóso

Zinistrava so=-
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OVDIM
No espaço de terpo corpreendidoentre o 3º Kinus Artzi o o presente,ei. nada pro-

grediu a Kvutzá Avoda; A razao disto prováveliente reside na instabilidade da nesua,
à Laioria de nossos chaverir ovdin ou ingressara na Hapshará,ou se afastaran do 1o-
virento,restando poucos veteranos. Us atuais corponentes da kvutá 470086 seo en sua Lia-

10918 elementos que tôm pouca vida organizacional,cor: exepção de chaverim quo por una
sórie de motivos de orden particular,náo seguira as normas últimas do iovi:emto,isto
$, não fizoran aliá. Urna outra parcela,foriada por elerentous nearir:,os quais por 20
ga das circunstâncias ingressara: da chichvá Avodá. E

Con a ida de cinco chaverin para o terceiro garin,viu-3e a chichvá Avodá desfal-
cada de quase un terco de seus eleientosj¡lacuna que foi prontamente preenchida.Atual-

rente conta a chichvá Avoda'coz una única chichvá de Uvdin, denorinada Berl latzenel a
son: a qual conta cou 16 elerentos,os quais reúnen-se poriódicarente una vez por se-
108,500 8 orientação do raskir ou de outro 610100001

Devido à heterogeneidade dos ele-entus corponentes,e, tarber a predominancia de
chaverim cujo nivel de cultura ideológica se equipara ao de bonim e noarim respecti-
vanente, são as sichot de cunho bastante prinmitivo,conm a finalidado de elucidar os cha-
verim novos no que so refere às norias básicas de nosso novinento,suas 021018 6 fi-
nalicdades etc.

No..que se refere á aulas de ivrit o palestinigrafia tiveram estas infelizmente
o de continuidade ,Pois o chaver que as ninistrava,por motivos que desconhoce=
teve-so de continuar col as mesias. eEste ui grande dano,pois nao havendo à

p ção outro chaver que conheça algo de ivrit,sera vbrigados os elerontos dos fu-
uros garinimn, a ingressarer na 4agshará sor: nada conhecoren de hebraico, o quo pos-
ivelrente se refletirá no kibutz er: vretz de uma foria bastante drástica,pois é o
ivrit o principal veículo para se conhfcer e tcrar parte da vida kibutziana e extra-
butzianas

Ainda no terreno de chinúch,realizou esta kvutzá uia uessibá Lusical.a qual foi
iuito ber- sucedida,pois contou cou a -«resença àe nuijerosos ouvintes.

Chalutziut- Pequeno,ou melhor, quase incxistente $ o intercarbio existente entro
o kibutz Hagshará e a chichvá Avodajurge pois que se reaten oficialiente a corres-
rondência e intercárbio cultural,com a finalicade de estabelecer mua maior afinida-

de entre os futuros ele..entos de garinim e os olenontos existentes na Hagshará.£n
absoluto: não nos é suficiente uz ou outro boletix infornativo,necessitamos de infor=

168 precisos sobre us probleras 0 861060095 que surgen da relação orgânica do indivi-
duo com o trabalho e con o grupo, =

No que se refore à orientaço tócnica,diversas foram as iniciativas toradas nes-
te sentido,revclando-so as esmas parcialmente infrutiferas.Somente duas ou tres 080=
hutot que gressara: ci: cursos de onfermagen da Cruz Vermelha Brasileira. ,

Quanto clerentos prorissores para futuros garinim,é bastante provável que os ha-
jan en regular número, dependendo o esmo de uia sólida o profícua orientaça,

No concernente à participaçao dos cleientos Ovdiii nos trabelhos do Snif, quase
todos, naturali.ente exclusive os clonentos que ingressaram recentenente,ocupam cargos
vitais na estrutura de nosso snif.

intro Éstos podereiros provavelLente obter8 bastante produtivos,ncque
se refere ao seu trabalho nov snif- para tal entretanto faz-se necessário que a Lis-
hká envie prograras o Laterial idoológico »réviaronte elaborados,

  


