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VAADAT HATNUA

= BROR CHAIE

Ao Chaitchik,'aneg$ Artzit e Kibutz Hachshará Ein Dorot

Prezados chaverim

Com a. winda do Último grupó surgirom problemas que nos- levenem

uma discussão

a

é cujos pontos priucipots gerais nos queremos lhes apre=

+

sentar»

:

ALGUMAS INFORMAÇÕES 40 grupo está no wesvek. Ele -soiré pora Romst Yocha=: -nan ,a |4 de junhoquando voltará o |º grupo e permanecerá junto com
o 2º grupo oté fins de outubros
Estamod tratando agora dos problemas profissionais. Is pais estão sendo,
orientados e tentáremos passar o perfodo dificil que será o de julhos
7

OS PROBLEMAS2

Mitztorfot:Rachel Lichtenstein, epós permanencia de 5 dias no pafs e 2
no meshek avisou que irfa voltar ao Brasfl.Esteve no meshek alzuns días,
viajou,no 3' dia comunicou que estava arrumando os papeis .Pedfu 80 mé=shek que lne ajudasse ne volta, o meshek recusousPedfu pars permone-

=cer  סהmesnek o tempo que

Ilne robava até o sua volta,e o meshek recusoue

Ronia Vaisvol,após  ההש8708156 curta e acidentede no meshek, saTu an=
=tes que nós a obrigássemos a isso,
São dois problenss sociais típicos,que já na viagem, criaram proble-

-tias sem fimo

Acmazkirut do

meshek, discutiu

a “ansgé.
12) E absolutamente
que jô é obrijada s
ode se dor ao luxo

o assunto e pede

inforuar

e

orientar

necessário lenbrer a cada momento que Medina+ Israel
receder problemas soclaist dos paises orientais,não
não se pode dor a liberdade de fazre lo de livre e

espontanea verdades.
22) A vinda para o kibutz exige um preporo Intelectual e espiritual mf=

-nimo.A criação de uma sociedade nova exige forges de espYrito de um
homem normal mais consciencia.
vuelquer coso social não pode ser tomado em conta para ¿sto.
3º)Bror Chail, não pode substitufr a Ag“encis Judaico em trator de resol-ver problemas de alió não oryanizada, do Brasfl,
O Meshek pede paro o Hanyó, evitar o repetição pora a futuro de cosas:

semlhantes.- Não temos: possibilidade de tentar de casos como esses,
0
 צטט58 dizer que existem casos de moços em idade avanceda en discussão 1
no Hanagê «Nós não recebemos noticias a respeitos O sabemos atraves de

cortes porticulores.
Insistimos o estudo desses casos o luz dé que escrevemos nestas cortas

-2-

FAMILIARITVOs: Também néste caso,a susencia de nivel “intelectual. sufici
ente, e preparo espiritual necessório paro a vica de kibutz,poem o pros
-blema, diante: de um grande ponto de Interrogagdo.
:
Os hábitos, inclusive os mais prinérios, indicsm pessoos dum ntvel so
-Gial dificil.Tanto sobre o ponto de vista de hábitos diários, trabalho,
e educação. des crionças.

Impossivel” construfr um meshek com um elemento que não tem nenhum pres”
-paro. e nenhuma: Ídeis sobre o maneira de video que viver,Apencss sabem que -

querem se livrar dos problemas em que viveram,
Insistimos com energfs que

se

qualquer caso, que venha a ser tratado,

a

seja feito a luz do que estrevemos,
O que vai ser déssa familia n3o sabemos. Fazemos força paro ensinar
hes,|2 hábitos de vida e depois algo sobre a nossa vida,
A multiplicsção de casos como estes, teré comô resultodo,[fracasso des
te tipo de experiencias.Cada fracssso irá prejudicar «de fprms radical,
todas as tentativas futuras.

MOVEISDOGARIN:Pelo primeiro vez am nos ultimos 5 anos, aparece um gru

-po sem o enxova | necessárid. Inclusive pessoss, que tinhom cese no Brasil
apareceram aquí sem nadas,

Eles explicam duas coiso:

|( Lhes. disseram que o meshek dó tudo,
2) Que ceda um pagrá só o excesso de baga 9 e Ms
24
E incrivel que após anos de trabalho s i stemático, passa aparecer um

caso oco como este.

Os resultados concretos disso, São
I)JAs pessoas estão sem móveis nos quartos.

2) O meshek não tem 2000 liíbbras pora mobiliar 8 quartos.

N8o existe nenhuma justificativa, que dum país tão rico como o Brasfl
O... gente a quem Medinat Israel, tenha que fornecer as coisas prementes
de um olé,
-va

Isto só acontece com os
no nosso movimentos

Não tem nenhuma

olim de Marrocos.

justificati

12) Porque há anos se fez Esto com sucesso.

2º) Porque o valor dos moveis que trouxe o |) grupo,darfa para mobiliar
2 gar inim, não um sócHoube gente que troux:
te desnadessória.

mobília de

luxc

bsobutame

A explicoção clara desta situação ,ãos nossos olhos é:
|) O movimento não cuidou disso.
2) Não houve quem se interessasse pelo assunto-e orientassé os chaverims,
A'mazkirut propões

|) O movimento se empenhe ém mandar moveis para. 8 quartos com o proxima

grupos
2

que

 הgor um chover, que seja responsável
partem.

3)Que

“Si

não exista

2
ortentação,

ou

móveis

por acaso existem problemas de.

pelo enxoval dos chaverim

ou dinheiro,

mas

6 moveis,

dispacho de bagagem,o Moviemnto,

“Notíciassobre o meshek1

Recebemos um novo comba num novo machbelsh e um trotor Fergunsons
COLHEITA DE CERALSsa: colheito estó no fim. Í quese certo que os yl-

»yulimeste eno |  השקgrandes, Est$ se continvondo a colhelto de leg

minoses que voi durar ainda 8|900685
Devido ao ¿cómulo de chuvos, o preparo des terras para tvuot kaltz v
wal solr torde e sé seneoró múito pouco.

SHALCHINs0 prepáro das terras pára shalchin, sofreu um grende atrazo

e semeiou se tudo tom otrazo,Ó terreno das batotos, too dunams, esté:
ótimo. O algodão, Jo dunams, está brotando dedutatmentas Estamos plan
tando terra pors 5 milhos O preparo do mispó,no sholchin sofreu um
atraio e isto pode vir € préjudicar o rendimento od leites
REFETs: está com bos produção, apesar do problema do s| IméntaçãoçEstomos dentro do progrema,que permitiró chegor a S.loo litros de leite:
por vacas
:
TZON:O tzon fol. parao guez agora.Passou por um periodo dificil, orto
cipalmente devido os instolaçoes.Coméço se hoje a construfr o novo
dir,

E

0350016518 com trabalho pela cabeçosPrepora o trabalho en tempoye
cons egu ¡mos reformar um merassés grónde, que fol um verdadelro tro=
ebalho de artes
A Instolacis espera evindo do JuliosQuem está trabalhando nisso ago=
8 64 o מס
CHADAR HAOCHEL: Está para receber uma pequena reforma até a vindo do
garinsNa 'cozinna foram introduzidos novoc keilim, Está se sonstruta=da-a-d discutindo a construção de uma: nove cozinha.Lofo que receber=

-mos os plenos, pediremos ao Vitório paratarater disso.

CASAStEstó se terminando s construção das casos. Até o dis 85 de ju.

-nho: ,estorSo prontas 3 casas e as duas restantes até lo de julho.
CASAS PARA ALIATMANOR sestá sendo iniciada o construção das casas

para o 114+ honoor.

gagods a ¡se construfr.o , ליי
Estó se terminando o plantio do pardess»
Foran pealizados eleiçoes no meshek. Umo grande parte fot elélto eo

resto sery esto semôno,
> Amir e O Yossef, estão terminando a pleni ficação do meshek.Bevem

começar seus tofkidim em julhos O mazkie será eleito em julhos
Esta semaná Vaodot Minuim deverá indicar o mekasher pars o garfn.

Ele  לestar em dat Yochanán, antes que soja o 12 grupo.
 ו הvoador meshek e vaadot nvodá, jó foi enviado.

Vaodattarbut.
 ו וז24

- Sonio Plut

“Mox Kianovski

, ו
>

¡Jacob Be.

061] Lerner
,

-

Vaadat Chinuech
Lea Tzomir

" Léa Telenberg

Arón Talneberg
4

y
Ba.

poderá explicar o assunto a Organização Sionista,e see for
necessério
nós e pi escrever lhes.
Insistin o
ara Que
os assuntos sejam resolv 1 dos o breves
A nossa si
rante esse grupo, será muito 0 ific
«Todod o meshek
tem os quartos
terão os quartos minimalmente inob  ןli e e “eles não;
O meshek
realmente,
não poderá resolver O caso.
1
Certos que os chaverim compreenderão, a gravidade dos problema
apresentados, soudamos. lhes,com

ALE]
Poda

Anexo,

resolugo:

do

meshek

VETHAGSHEM

do Dr, Copniina Idi.

continuação veterbut
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