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Vaadat Hatnuá
BROR CHATL

Caro Markin
_Rocebí ha alguns dias s/ carta de 9/6/51 e, como ela foi es”

crita em portugués não tenho escrupulos em responder na mesma lingua, visto :
que, francamente, מס 6 ₪218 18011 fazê-lo nesta lingua sendo que ao mesmo tem-
po aproveito para tirar uma cópia da carta p/ mim. :
AeSueco 2 Brasil bem a tempo de ajudar na orientação da

po do 7º garin e em epoca de reuniões da Hanaga Artzit
que precederam a Shlicht Chalutzieana e ao mesmo tempo época de transição na
ig קלוש Tive assim oportunâdade de estar em contato com os principais pro-

bag do movimento, bem como com os principaes chaverim (dirigentes) antes de
spersáo para a Shlichtt Chalutziana com os quais tivo m/ primeiras con=

vorsas afim de Cu pormenorizadamente da situação atual do noti
a Hachshara fiquei mu 1 |

goamentos efetuados em geral e MENTA רהללילו
Encontrei um ambiente característico do period 2 o es

passagem de anafim feita & não de acordo com o dese jad ו1אשהלו
ו e passagens da caixa A e B ainda ar אאיש aber

verim bem pequeno - 9 no total - 6 , E
sado, de tea situação chevratí e0ene
vencer as grandes dificuldades decorrentes do fáto a ל
to trabalho no campo representado pelo tipul na piant ãod EO aderido
rangos, gan-bait e cebolas cujo viveiro estava 0 aa np acao
que o terreno para tal ainda não estava preparado e dsoap
tinham que ser mantidos sem exceção afim de ermitiLRa
tuação normal quando entrarem maés chavyerim 1 h haOaRS
estava ocupando 2,chavorim estando um deles 2 mo יול cdpue od
tarde. O lul também ocupava um iom avodá intei achshera para ser machlif mais
dra em orion ada dla AO tas E ro devido aos 200 pintos que es-

Nos trabalhos de sadô deixei de mencionar + Shy - יי das posdeiras.
cenoura e do imálho. Existiam ainda os conma po ra oישו glnot-so! além dod: nherutim co sótiag da Mo apiario; no combate à selva
com o caminhão que $ periodicamente ה =an-machbossa e nikaion, sem conte
somente poude ser mantida com o elevado 2 ו situação bastanta dificil
conforme ja mencionsi acima - com REo de voluntariado existente -
normal e por conta de 80808505,0 que bpbe mais do que o horárioé aproveitado por melo día e o quו o chaver recebe somente

oferecido ao sidur Aavodá.

IJchud Francar Kachalutei
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Esta situação durou cerca de 1 mês tendo sido um pos*

melhorada pela entrada em hachshara de 2 elementos bilti-tnuatiim ex-can N

didatos à Shacham. Pola ultiua planificação da Hanago Artrit a qual me ro

ferirei mais adiento, deverão entrar em hachsiera mais 6 chaverim do movi

mento durante o mês de Julho e um grupo de 4a 6 em osto, de modos que,

até o fim de Agosto deverá contar a hachshara com 20/22 chayerim, menos

os que deverão sair para cursos de eperfeiçosmento profissional

Atualmente, depois de superadas as primeiras dificuldades

orgenizacionsis com horario do trebalho mais racional e maior produtivida-

de nos sherutim existe um metach bastante elevado e que influencia positi-

vamente na chevrá. .
A vida tarbutí é intensa, com poucos pentcherim no pro-

grama cultural e o estudo do ivrit é reslizado com muita dedicação havendo
no grupo um elevado numero de chaverim com um bom nivel de conhecimentos

da lihgua.

É Com referencia ao m/ trabalho:” mudemos 0 horário de tra=-

balho com referência ₪0 estudo do ivrit, hafsaket tzohoraim e aruchat arba.

hoje trabalha=se ratzuf, terminando o trabalho as 4,15,com descanso de hora
e meia no almoço, sendo que, desde a aruchat arba que é servida depois do

trabalho ate 45 6,30 da tarde o tempo é livre para os chavorifi. Assim, de-
pois do descanso e banho começam as aulas de ivrit as 18,30 6 780 ate 19,30
quando toca o sinal para o jantar. Na mudança de horário ha diversas vantar

gens, como sejem! o trabalho 6 mais produtivo - no horario anterior estu-

dava-se ivrit antes do almoço diretamente depois do trabalho. Terminava-se

o trabalho ás 5,30 e ate as 6,30 os chaverim ainda estavam no chadar haoche

comendo a aruchat arba, quando as 7,30 tocava o sinal para o jantar. Hoje
aproveita-se bem a parte da manhã no trabalho ratzuf e estuda-se ivrit de-

pois de descansado e do banho. A aruchat arba 6 tomada mais no horário e os
chaverim têm hora livre melhor aproveitada. A toranut de mitbach que éra de

1 semana, aumentamos para 2 semanasf- antes, os chaverim - na grande maioria

inexperientes no trabalho de cozinha - passavam alguns dias até se acostu-
marem com o trabalho sendo que terminavam a toranut quando jé se estavam
habituando.

Alem das aulas de ivrit estou dando uma série de 8
base do tochnit meshek de Bror Chail e quero aproveitar a ás gd
dir aos chaverim que me enviem o maszan do Ultimo exercicio que me servirá
como materíel para sichote Incrementei tambem a tradição de, sos sábadoos chavodim ofotuarom tiulim ás vezes a pó é outras de caminhão, o que émuito proficuo especislmente nas circunstências atuais de ch vê

Na última reunião da Hanagá Artzit do lo adoJunho e da qual participaram todos os seus componentes e shlichim nos 5versos anifim, tratou-se entre outros assuntos de impobténcia, da planifi-cação de chalutziut -(a respeito dessa reunião v/ deverão or 2 relató=tio completo bem coro resoluções tomadas que lhes enviará a Henaga DL, AFoi modificada a planificação de chalut>iut adotada no .ultimo kinusa do movimento pela qual deveria o grosso dos componentes do 82
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entrar em hachshará no més de Agosto deste ano. Entre outros, os princi-

pais motivos dessa modificaçãoforami- incutir maior responsabilidade na
dirigencia do movimento, isto 6, dar aos eñementos do 8% garin tafkidim
importantes e imbui-los da responsabilidade no trabalho na dirigencia, o

quenao seria possivel caso entrassem em hachshará de acordo com a planifi-
caçap enteriors Evitar a entrada dispersiva em 80 permanencia de-

e masiado grande (mais de 1 ano), e cheovrot de gerações com diferenças gran=
des entre si e com finalidades diferentes (Bror Chail e mifal chadash) que
teriam que viver juntos na hachshara por muito tempo. Assim sendo, foi re-
solvido que entrarão proximamente em hachshara os elementos do 6º e Y ga-
rin disponiveis pelo trabalho no movimento e o grosso dos chaverim do &

garin o farão emtre Dezembro e Março epoca da A11á dos chaverim então em

hachshara. Decorrente 06888 ק182מ11168080 fica marcada para fins de 1958 a
Alia dos chaverim para o mifal chadash.

Limitar-mo-ei nesta a fornecer aos chaverim somente al-
guns dados numericos a respeito doquadro de chalutziut, sendo que os cha-

verim róceberão com o garin em Alia, por escrito, um relatorio completo
e sistematisação quer das shchavot existentes nos snifim bem como dos gari-
nim, tudo detalhado numerica e nominalmente. :

Deverão se encontrar em hachshara até fins d
a 22 chaverim, sendo 5 deles pertencentes ao 8% garin;eo
futuramente em hachshara :- 6 chaverim peftencentes ao 6º garin, 7 chaverim
pertencentes 80 75 6 5 pertencentes zo € garin. Em fins dd7 mê
havera um encontro na hachshara de chaverim dos enifim S.Paulo, Ri :
Alegre, para a formação do 9º garin. ; . רי

Passo a relatar agora a nova 8 8

a ao m/ futuro trabalho no movimento:- em 41 Reה
a ehlichuiot para os snifim, a Hanaga Artrit agiaGlviar Pigo
trabalhar no snif Rio. Deve-se esta resoluçã Yheו עלר 0053 her Gis solução ao feto do abandono do traba=

1 pela situação dif. |
snif Porto Alegre; o chaver Magro (Chain0 א2ו
te no Rio devera trabalhar em Porto Alegre - ch . E ras om E
acordo com as circunstências atuais, ôlo 6.0 ה 8
solyor uma serio de problemas existentes no antPERES ולל do os
snif Rio de 1820120 será seriamente desfalcado na mo Ee1
lho nas mosdot e reprasontaçã eOלמ o HE iaips 9ao movimento como de

tambem a situacio relativamente boa na qua? se Adid Considerando
cipalmente na parte cheyratÍí que, aliás, 3 bastante boneas
necessaria m/ presenga em 1 dos snifim do moviment + ARTUR AA. male
blema de shlichim, do que na hachshará a quel oraçãoead
de Eretz (Bror Chail) impreterivelmente no period וו
da Alia de Março-Abril de 1958. , 0

E Assim sendo, passaro 8
vído ás machanot avodá que GEN לק Julho na Hachshará de-
tada peguisha de chalutziut para a formação do 9 eJA GSgarin, devendo me transfe=
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rir ao Rio, juntamente com o chaver Hugo Jardanovsky (boger machon) em
principios de Agosto, epoca na qual também o Magro ira para Porto Alegre»

Entrando no mérito da questão, toda esta situação foi
criada pelo fato de não estarem aqui um ou dois shlichim disponiveis para

o trabalho no movimento além de mim, shlichim que estejam dispostos a tra-
balhar onde o movimento necessitar deles e não como o atual sheliach Mor-
860081Noistadt o qual não se submete as decisões da Henagã Artzit, que-
rendo ele ditar ao movimento onde e quando deve trabalhar» 2

Para mim não foi facil acoitar a decisão da Hanagá Artzit
a respeito de m/ shlicht no Rio, quer pelo fato de isto querer dizer um
gfastemento maiop da familia, o que indiretamente também causa problemas
& Tlena quer polo aspecto economico da questão: Será bastento dificil p/
mim vivor & base do ordenado de sheliach pare hachshará no Rio e não סה
derei dispor om nada do ordenado que Ilana recebe da Altat Hanoar pois
as despesas em Se Taulo estão & altura do ordenado recobido '* Escrevo: tam-
bem a Hanaga Elima a respeito, porem peço aos chaverim intercederem de
acordo com as possibilidades, no sentido de eu vir passar a recebor orde-
nado de sheliach para o movimento, afim de evitar que eu mo transforme em
o economico para a tnuas Informo ao mesmo tempo os chaverim de que a
achleket Hanoar sómente está pagando ordenado a mim, sendo que as criían-

ças estao sendo sustontadas pela Aliat Hanoars de modos que o aumento do
ordenado não incorrera em aumento também param a femilia o que acontece
com outros shlichim»

Deixo de me referir nesta carta mais detalhadamente a ros-
peito da situação do movimento em geral, visto que na mesma ocasião da che-
gadn desta, deverão tambem chegar os chaverim do 7º garin e posteriormente
o Chaitchyk, os quais poderão transmitir muito melhor aos chaverim sobre os
problemas do movimento bem como sobre os topicos que eu abordei-

2 pena que a noticia a respeito do meshek vatik no qual ogerin passara sua hachshara (Geva) chegou após a partida do mesmo, pois -
os chaverim viajaram sem saber onde ferão «a hachsherã.

Gostaria muito de recober algo a respeito do mifal cha-dash; de como estão os tramites da questão bem como ExRE & respeito da uni-ficação com o Hanoar Haovede Por parte da Hanagá Elioná até hoje neda rece-bi, nem siquer o matorial regular pera shlichim; parece que perderam o en-dereço da hachsharg» |
Despeçeme por hoje, aguardando noticias em breve
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