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, Apos um longo intervslo de interrurçrõ, rergyarece, com 68-

te nubero, o DATIM LATNUA( Neste estoço Cde tempo, rita couso

rudou, e foi justamente c intensc ritmo destas tronsformecoés 0

que forçou esta rcusa. No últim edicró tinhzmcs recem-chege do

a Pror Ohpil e comeefnnos o construir o nosso ensa comum: hoje

j4 crinmes nossos r-izes no lugar, 2, pnovo mis dura, 2 do nuto

confiança para esta cbro, já ultrarossomos, e estamos em pleno

processo rcelersdo de erguinentos

Desde que = nossn requens vengusrda entrcu, a+6'hoje que ס

Di esrim esté em vesrerss de entrer, tanto a chevrá como o me -

shrek adquirirem colornçoõs diferentes, Somos atunlnente brasi-

Telirosias" quasi 7607 totalidade; 190¡21m08 >= 1to chaverim, 40  .

filhos "sobras", 20 mis, 6 20 crirnors é nlict noor Nao. mis

garinim diversos, serrrrdos relns diversas fases de freraraçad,

mos um crevrá soí resyonsevel 7610 00000006 68 leventonento do

mifal, e concientes e confiantes nisto, O A ssorim, que Folio to

timo, .W chegar,»acrescentou o seu algo 20 enroter gerol do to

do, dissolvendo-se nele, Hoje. senos | tcdo novo - assim como 8

manhã » regultonte 111 será outro vez influenciada pelo B.gas

rin e relos qutres que virão, trazendo.c rensanento vivo do mo-

vimento, os seus volores e cs seus homens, Imprimimos 208 cnafim

um dinsmismo renovador, sent cem o ex criencia e o conhecinen- &

to que rinde faltam, com o entusiasmo e & vontnde de quem esta”

9130620960 2 /su2 e2sa, Tateomos € imyrevisemos, º2vançnmos e er

ramos, mas q r'shek torhou-se um sadio corpo vivo, e cresegu 1

Aprendemos o que será preciso eyrender pora construirmós, alien

do É força do ideal o poder. da ciencir e do tecnica moderna.Con

pletariosy coma integrca8, e nosss revolucaó judaica - somos

os trrbalhndores da terrs, Perticijanos, con noss2 produçao, na

grande הלמה 6consolid=adad nac: cncl, onde mais um litro dé

leite e mis um dunon de trigo s2ó vitofiss significativas. A4nm-

pliamos, com nossas palavr>s e açoés p 0 tifculo 2 onde alcênça

eco o nosso rensrmento e ideais,
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rem cori eles a ncss: gentes se afirma

re dentro deles, A exrerienci: do primeiro ano torncu o segun

do meis fertil. O conhecimento, que 0 estudo rerticular ou os

cursos, en que seguidamente erticipsmos) desenvolveranp. teu-nos

mois segurance e arrojo. O bom nome áne o meshek atingiu no es-

Os 2anafim progreci 8
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terior gerantiu-1he estirendios, investimentos e crédito. O

yrogrerp de desenvolvimento do pais, que o governo ra trocina

beneficiou-nos aryrecisvelnmente,

De 600 e diarios de fgua - elemento fundomentel yara o

desenvolvimento - fessamos 2 receber 24000, aumentando os Cane

pos irrigadosyde culturas intensivas - gean-eirek, mispo'e alfa-

fa - de 250 para 1.400 dunans para este ano que entras alem de

6.000 dunans de faloha - 4,500 de inverno e 1,500 de verad - .

para fazer egrinultura cientifica, iniciamos um programa de ro-

tacad de culturas que garentiró o fertilidrde do solo para nos

e oro as gerações vincourasg pero combater a ercosaõd fizemcs 0-

rodura em curva de nivel - duas incvaçoés importantes em nossas

terrns. Para melhorar nosso nivel de mecanizaçºd, compramos mis

um trator e um serie de implementosy alem de requinários e ins-

trumentos diversos, que vaó desde un gerador - que aumentou a
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energia eletrica do meshek - té ajorelho noderno de 80168 , 0
quel nos permite fozer er cºso trobclhos que antes tinham que
ser contratados fora, O vinhedo e £rvores frutiferos cumento -
de £read o enlinheiro numentou tanto o nufero de galinhas, cono
recebeu rintos 6 cráacaó fera cornez o misfo”( forrzgens ver -
des ) fornece agora regulrrrente - "indo que nºô o suficiente
por ora - verduras prra o refet, que com isto "umentou muito a
rroduçoõ deleite, O ritmo de construçoés é grande: dois con -

juntos, de 4 moradias cad» um, prontos há meses, e mis 3 em
construcad; nova cosa de criencas pronts ; novo lul de cinco
quartos ; novólul rara Fintos ; ncvo "dir eglot" ( telheiro ra
ra bezerros ( s"biuv!! novo ( rede de esgotos ): gorr=em para
tratores; estrrdn dentre do patio; alem de cutros melheramen -
tos menores. Os plenos de jercinseen e urbanismo foram reeste-
0619016084 60ת viste e um kibutz grande e pofuloso».

E, 20 lado deste gigantesca empreza, em torno da quel to-
dos os veloreg tiverar: que se concentrar, na0 nos fechamcs en
um nosso yegueno mundo, 4 nossa militoncia tnuati'foi intensas
um» signifie-tiva porcentagem de cheverim estao mobilizados in
tegralmente rara o movimento? dentro do meshek iniciamos ativi
dede tnuzti serias fcro do meshek particiyemos em todos os ae
contecimentos importrntes da tnuáy...Nos comprendemos que so -

mente a acad e a orientacs3 tnucti'levará o nosso emprendimen-
to pela senda. chalutziana do sionismo -socieliste,

Mas, se o quadro 6 nlentador em relacaó ao fessado, en
relaceó ao objetivo esté. tudo em seus yrimofdios, O nosso fu-
turo está entrelaçado com o futuro de nosso movimento na golas

Nossos rlanos e cálculos de agora assim o consideram, nosso
aleance rosterior disto derende, Somos somentt ps yrimeiros,
mas rora erguer um kibutz pers o ishuv donde saimos, e digno

de tnué donde seimos e do que dentro dela sonhsmos, ruitos te-
rad que se ajuntar, Para 2yroximermoçnes no percurso e levara

“lhes oque rensnmos e fazemos, am casa e fora dela, este 00מ-
teto com os nossos chaverim do Brasil, que interrompemos elas
circunstancias de nogsa emyreza, hoje queremos reatar pera o
tem desta mesma emypreza, - que “final de contas € de nof£ todos!

. ? : . NUCEEM H. FASSA
.

Está em rrgreraçadS o boletim número ?, 2616 66-
verão constor, entre outros artigos, um sobre a
dança no país, yrerarado pelo chaver Jacob Leva
vin ( Jabo ), e outro sobre a estrutura do Ichud
Fakvutzot Vehakibutzim, do chaver Karabinas

y

Convidemos os cheverim do movimento , de todos
os snifim e hashará, que nos escrevem diretamen=
te com sugestões, criticas ou observaçoêés que nos
permitam melhorar cada vez a forma e o novel do
boletim. Tambem serad benvindas rersuntas sobre
o meshek ou o país, 26 queis procuraremos respon
der por artigos arrorriados, O endereço Bs Vão

65% Fatnuá, Kibutz Bror Choil, Doar Na, Faneguev

ly ISRAEL,

Por felte de esraco, a colabor?c0 dos chaverim

madrichim do Mechon foi adiada para o pro£kimo Qe 
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4
A segunda Montza'DO ICFUD HAKVUTZOT VEHAKIBUTZIM

 

Ohalo, outubro de 1954. Amefico Plut

0 O chhver Amefico foi chaver
do 3.garim, tendo sido madrich e mem

GE : ₪5 bro da maskirut' do snif S.Poulo, € »

UB - posteriormente chaver da Hanagé Ará
tzit 6 seu sheliach em vario snifim,

| Presentemente & chaver da Fanagá E -

% lioná , é foi delegado do meshek &

? Moatéa, sobre 2 qual escreves,
Dificil nos é hoje, arezir de passados somente alguns dias,di -

zer o que foi o fundanental dentro da Nontzaf as resoluçoés so=

bre os problems de chevrá ou 88 6180088008 em torno do discur

so de Ben Gurion, Isto tanto pelo que cada um destes temas 20 -

presentou no congresso, como pela importancia mesma que teêm,

שיא
6ye

Os problerms de chevrá teem un valor trancendental dentro da vi

da do kibutz : nad é possivel no chalutz ficar dirnriemente, en

cada momento de seu ativo dia, concentrado no fenssmento de “seu

ideal, cracaó de Isrzcl socialista, deixrndo de lado as suespre

ocupaçoés pequenas - se se quizer clessificor assim - relativas

208 problems da vida em conjuñto, O homem, sendo O animal so =

cial, precisas sempre criar um cenjunto de regras € normas que 0

rientem a sua vide. no contato diario com os. outros, delimitan-

60 88 29130068 dos individuos com o coletivo & vice-versa. A

Moatz8, prineiro organismo dentro do movimento que exomina este-

rroblema dentro do kibutz, teve entadb um grande alcance: dar ao

kibutz o regulamento interno caraz de orienta-lo na resoluçad

dos problems diarios socisis, É verdade que nem em tudo se che

gou 2 »eordos completos - há que considerar que o Ichud é cons-

tituido por gruros de forracad diferente- , mas sentiu-se, den-

tro da discussad, um “lto nivel de movimento, e a grande vonta-

de de prcevrar o melhor, quer quando se trotou de principios,

quer. quando se tratou de verificar as realidades existentes,

Na chegou sinde o movirento a ideias claras e definidas:'sobre

ttdas as questões: em muites, como por exemplo, chad2r ha ochel,

tipo de rrchsan begadim segundo norma, ecndiçoés de trabalho ,

moredias, etc., podemos ver que já temos uma ideia única e cami

nhos traçados pera ordena-las, Há cutras rcrem, que exigem ains

da discussoés mis profundas: por exemplo, o problema de dormi-

da das criane"s reugenas, com os pais ou no gan ieladim, Sem du

vida há ainda ruito que estud-r, aprender da experiencia e cami

nhar fora a frente. Fá que assinalar tembem que alcums resolu=

coês - herança e 2678180068 0187068 - serão provavelmente ainda

revistos pela Veida?do Ichud, por terem sido insatisfatorias
P

.

Y

A12, parte. da Moatz4 conentrou=se na procura de uma orientacad

segura paras e politica colonizetoria do Ichud e na resjosta 20

apelo de Ben Gurion 0088 meshakim vatikim, para que

saiem a trabalhar nos moshrvei olim do Neguev, para absorver a

nova grande 8114 da ¿.frico do Norte, Este arelo despertou um en

tusiagtica voluntzrizaçad entre nlguns grupos de jovens, ms A

tarbem foi recebido e resyondid» com objetividade rela Moatzá,

O movimento está numa fase em que tem que se concentrar inter -

nomente ךהעה se solidificor, Assim, 2/3 de nossos kibutzim estad

ne fronteir», muitos com menos de 80 uhaverim, Ein Guedi e Ein

Radian, postos completomente isolndos-nas' profundezas do Neguev,

tem que ser garantidos . Isto tudo significa hashlamot (comple- 
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mentaçaB ) e eventualmente trrmbem nitinsvutiot novas, E istonad
6 pouco chrlutziutese. |

É cinro que o Ichud rrecisa e responderá tambem 48 exigencias i
mediatas de particiyar no trobalho de absorçad dos olim e dire=
cad das moshavot: aténche o nosso movimento nunca se futon á
sua funcaó pircneira, onde fosse necessorio, Antes relo contririé
e inuñeros sad os exemplos dec passado e presente, bem como deci
siva pera o mis 6 a sue forca colonizadora, Daif com acerto,
resolveu:a Moatza'receber com ayrevaçad a voluntrrizaçad destes
Jovens, reuni-los, organiza-los e, de acordo com 2 divisas ra =
cional das yrecisoês, sufrir as exigencias dos diversos rentog
procurando satisfazer ao mesmo tempo, a vontade dos jovens que
se apresentaram, a necessidade dos meshakim ncvos dehashlamá e
velhos de terem 8 su? continuidade garantida reles filhos, e +
tambem a orientaceó nos moshavei olin,

É rreciso assinalar que alem destes 2 2ssuntos centrais, foi
ainda estabelecido o Taksiv (orçamento) para o novo ano, organi
zado um estatuto para a mobilizaçad de chaverim dos kibutzim pê
ra o trabºlho no movimento, e eleita um Vesdat Hrchevrá supre-

ma do Ichud para cuid?r da arlicaçad do Tekanon elaborado, ou
resolver nos casos omissos, ( e nosso chaver Bariach entrou nes
ta Vaada”), %

De ume forms geral, pode-se dizer cm segurancz que o nivel do
congresso foi muito elevado e os seus resultados representem un
serio progresso, Nosse farticiyjacaó foi de 4 chaverimsAmefico y
Bariach , em nome 90 meshek; Dov Cyrmring na qualidade de repre=
sentante do meshek no Merkaz do Ichud; Karabina como mskir da
Hanagá Elioná, Alem destes estiveram presentes varios chaverim
como assistentes, tanto do meshek, como do 5, gsrim e dos madri
chim da. Sochnut, ora em Ramet Yochanan.

ENCONTR'.M-SE FORA DE CASA, PARTICIFANDO DE DIVERSAS ATIVIDADES
DA TNUAg OS SEGUINTES CFAVERIM MOBILIZADOS:
No ICHUD HANOAR HACHALUTZI -

Em Israel - Srul Karabitchevsky -Maskir da H.E,
Mira Weinfeld - programs para HE,
Zeev Kazatchinsky-mekasher 5,gerin
Amefico Plut - atual " "

Em ChutzLearetz-José Etrog -Scheliach no Brasil
Eugenio !! / " u "

Fiscel Czeresnia -Schlichut
Mordechai Chaitchik- Embarcam em
Chana Chaitchik-dezembro emschli-

chut ao Brasil

ALIAT FANOAR - Em novembro embarca Mosca para o Brasil,
ICEUD HAKVUTZOT VEFAKIBUTZIM -Aron Loberbaum - Ein Guedi

Arie Molotchni - Itzur Upituach
OS SEGUINTES CHAVERIM PARTICIPAM EM INSTANCIAS FORA DO MESHEK :
Efraim Bariach e Amefico Plut - Membros da Hanagá Elioná do IHH
Dov Cymring e Ilona Czeresnia - Representantes do meshek no Mer

. kas do Ichud Hakvutzot Vehakib,

Hfraim BariacO'..oooooo.omo».. - Membro de V.Chevrá do Ichud,
David Roterman ...............7 Representante no Irgun0leiD,Ame fica
Dov Cymringeseococc oco con. 00 »,- lembro da Moatza Ezorit S.Neguey
Efraim יויו y da maskirut ezotit dolHV,

$ 
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A. FALCHA EM EROR CHAIL ם+ל11

O chaver Wiftali 6 o merakês da f21l--
cha em nosso meshek, Foi chaver do 24

a garim, tendo, antes de. sua alif, atua

“do nativamente no movimento, Foi umdos
membros do l.grupo do Mpchon que o mo

1 vimento mndoue :

6

Um dos rrinciyris romes ngritolas do meshek 6 a felcha, is

to £ : agricultura extensiva. Dada a sua importancia aborca 0

maior nuhero de dins de trabalho entre os diverses ramos. Alen

de produzir 61762809 %1ן08 60 00200188 8£4 vendap tais

como 3 trigo. cevrdo, aveia, ervilha e outras leguminosas, tem

a fnlcha o funçad importnnte de suprir os alimentos necessarios

ao nosso gado leiteiro e ás grlinhrs,

Na: nlimentaçad do gado leiteiro, que E constituidadé raçaõ

concentrada % bise de cevsda e raçoés Prutas de forragens, otu=

pa: lugar de destaque o fóno, alem do posto semeado, ) pois pas-

tos naturais so existem no fim do inverno e rrimevern), O feno,
colhido quando verde, e“secado naturalmente no campo ( existe
tambem o sistern de secneem artificial de nlfafa ) , depois e”
enfardado por uma máquina especial, coletrdo e armazenado no ce
leiro grande ( matben) ao Indo do refet,. Os dermis cereais sad

“colhides'e ensacados pcla "combined", formando em seguida. gran

des Filhas no -rateo, pilhos que vad diminuindo 4 medida que os

produtos sa0 usndos ou vendidos, 4 destacar ainda que 6'a falcha

que produz as leguminos"s para o "taochnitz" ( comida. fermentado)

parte importante ns alimentagad das vacas.

As nossas terras de falcha atingem a 5,000 dunana.:e para e

xecutar todos os trabalhos ngriêclss necessarios, possuirios di-

versos tipos de máuinns e tratores, tais como: tratores de es-

teirn e de rodrs, mbóuinas combinadas de cobhcita de cereais, e

um de colheita e picngen de verduras ( "techmitz") , um. múáui
na. de enfardamento de feno e mlha, cortadeirns, semendeiras, à

dubrdeiras e vurm serie de varindos implementos; êrrdos, ingos

de discos para gradeanento, cultivadores, etcs. Mas 6 un patri-

monio pequeno e incompleto - principalmente: foltam tratores =- 0

considerando os inuheros trabilhos à executar, tanto na faleha,
como nos outros ramos de cultura intensiva, para os quais a fal
cha prepera 2 terra: gan-icrek, mispo'( forragens verdes ), ke=
ren (vinhedo), etc., cujo tendencia É de aumento cada vez mior

de suas afens, tendo em vista o aumento dragua, Para a mnuten-
çnd, reprros e reccndicionamentos mecanicos, existe o mosach, o

qual possue chrverim de: nível profissional elevado, mas tambem
ainda com material insuficientes

Com exceenó do inverno, cuja efocn ( duranté o intervalos
das chuvas ) Ê aproveitada para o cultivo das afeas destinadas
ao semeio das assim chamádas plantas de vernó - como o milho e
o girassol - o trabalho & ruito intensivo durante oc-ano tedo,a

comecar polo preparo dais terras ךחעה 00( araçad, grades
açad e ndubr.cad a o proprio semoio, e terminando com a colhei

ta p - tudo tem:que ser renlizado em um periodo limitado deten
¿ po, na estagañ e época ayroprinda. Por istoó necessario tomben

continuer o trabalho em turnos noturnos 3 o trator nad deve ra

rar, e É o que mais ou menos sucede quando tem que se terninar
a semendura antes das chuvas, 
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7 Akem do bom cultivo da terra, de um correto plano de rota
926 das culturas - rora ranter » fertilidade do terra e resge
gusránr os cereais contra progos e dcenças contagiosas =, 0

; principal. fatcrppara se conseguir safras elevadas ne falcha ,“ gad ns chuvas e à sun distribuicad . O ramo da falchn, por ser
agricultura extensivas , ninda n23 nos remite o emprego do ir-
rigoçad nrtificinl, que garanta c mifiime de 4gua que a: planta
necessita, de modo que estames sempre sujeitos a anos de seca,

Considerando a importancia da mecanizaçad em nossa agri «
cultura, o nosso rendimento de trabolho rindo deixo muito a de
sejar peor insuficiencia de mabuinas e trotores, Naturalmente ha
tambem que considerar , como fator que diminue o rendimento, o
fato de ser a nessa equipe de"falachim" composta de muita gen
te nova no ramo, $ a

As persrectiveos para o futuro derendem justamente destes
6018 fatores : a comrlementacaó oc aparato mecânico e a ampli $
aná de experiencin que o tempo e c trabalho dad, alinds ao an
profundamento de conhecimento que os 002805 668
e o estudo fornecem, Semente entad poderemes atingir um nivel
realmente elevado de preduçad, Contudo, e a tabela seguinte o
demonstra, aresnr da folta de condiçoés suficientes, consegui-
mos no ultimo ano resultados bastante satisfatorios, que bem
atestam o esforco desprendido,

SAFRA DE 1954

Feno 9% 0 009000 195 ton. Aveia 2:OA ton.

OOOooo 195 Ter וב ton.

TrTOOdecada a LOU Tens Oútros leguminosas... .S7 ten,

Diversos ess ano d ds oca. O Cencladas

 

PORQUE ALIAT HANOAR DO BRASIL ? Abram Baurwold

e 0 chnver Abram, entre nos conhecido
como Mosca, foi membro do 2.garim, tendo
pois possado por todas as etapas'que os
nossos primeiros gruyos passaram, desen-
penhandopolias, um parel ativo. Apos a
entrada em Bror Chail foi enviado para o
curso de Madrichim da Aliat Hanoar, de
onde voltou,pr seguir agera em senlichut
especial ao: Brosil,

Hoje em din, quando, se comemora, 20 anos do mevimento de alint
Hanoar ( a imigraçat, subida da juventude ), quando o seu bra
lanço é de 45,000 jcvens que feram por el” eduendos e 15,000
que estad ninda sob'2 sus crientaçro, abrem-se novos hcrizen-
tes pira o seu trabrlho, Desde o começo de seu trabalhe educa

tivo, encontrou aAZi5t Hanrcr um socir inseparavel e eficien
tes o movimento kibutziano, Este uniad tornou-se a chave de
gua existencia continua e da eficaéin do seu sistema educa
tivos Uma pequena annlise dos inicios do movimento, as cir=
cunstancias que lhe deram surgimento e, o outro aspeto, uma
“exrlicag 6 do kibutz come centro educativo idenl = seraó. por
si parte da resposta ao titulo do presente articos

Aliat Hanoar surgiu no Alermnha em 1933, quando Hitler 
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subia ao roder, Já naquele tempo, a situaçad do judeus torna
va-se insurortavel - comecava o deslocam nto efonomico e 08

horizontes politicos escureciam -; tudo indicava inclusive
perigo fifico,uma ameaca á existencia em si, dos judeus. Nem
por ísto arressaram-se a sair da Alemanha - rara emigraçad

estavam ror demais arraigados e economicamenteסוג8116-;
pem estabelecidos, para rerceper o futuro negro que se traça
va. Um grupo de ativistas sionistas, rorem, decidiu salvar,
ao menos, quantos jovens pudessem; liberta-los esyiritual e
fificamente, Eles criaram a Aliat Fonoar e o 1. gruro, saide
do Fabonim, seguiu ךפלה 0 kibutz Ein Charod, Assim começou 1

Anos a fio continuou este trabalho, exrandindo-se sem -
yre, e quando foi yroclamáo o Estado de Israel e cessaram
as limitaçoés á imigraçadS, um ond> de jovens aompanhou a a-
lindos pais, vindos da martirisada Europa e dos paises afa-
tes. Vinham sem hábitos higiênicos mifimod, doentes, sem es-
dos, esfaimdos e desmoralizados, A Aliat Fanonr os pos de.
pé 1] Deu-1hes instrucró, cuidou-1lhes da saude, - com benefi-
cas influencia sobre os fais, quando os tinham -, etc,

Em toda esta obra o kibutz foi o instrumento e o insri-
redor, No kibutz encontram-se unidos em torno do mesmo obje-
tivo à casa, a rua e a escola, o que lhe dá o alcance educa-
tivo caraz de realizar um revolução deste tiro, O kibutz or
ganiza o gruro e da-lhe vida interna inderendente - o que a-
tende 4 necessidrde que o hovem, esyecialmente em 21gums
idades, sente de viver em chevrá, A uniad dé estudos, traba-
lhos e ntvidades socinis o introsam num vida fecunda, onde
O que se arrende tem narlicençad e o que se faz tem finslidnde;
ás noites há reunioês 800118 6 culturais, de dia estuda-se
4 ם 5 horas e trabalha-se 3 a 4, Recebem orientaçad de dois
companheiros yrofessores, formados por um instituto esrecialys
mas o contato humano é com toda a chevrá do meshek, e o exem-
plo e insriracad de relaçoés mis elevadas tem tambem o seu
muito grande rarel,

Mas rorque do Brasil agora ? Pelo que se segue +:
a) Assimilaçao está tomando rrororçoés assustadoras no Brasij
Pelasúltires estotióticas nota-se que no Brasil o ritmo do
rrocesgo está muito acelerado, Dos 120,000 judeus do Brasil,

somente 70,000 declarsram no censo serem judeus, A juventude
nad recebe educaçnd judaica, nad conhece os valores morais de
seu povo, nô tem ligaçad com o seu Estado, Especialmente nas
requénas cidades o problem está na sus já final, É verdade
que o movimento sionista, e É sun frente os movimentos' chalu
tzismmos, empenha-se fundo no combate, mas , ate“hoje, nunca
se pensou ou empreendeu, duma forms organizada, 4 alia'direta
de jovens menores - dos grandes centros ou, esrecinlmente, pe
quenns cidrdes - , paro viverem e serem educados em sua terra,

v) O enfraquecimento do trabalho sicnista, que por muitos aa

nos ligou os judeus 8 Isrcel somente por intermedio das neces
snrins vontribuiçoés 4 Mebit, , deixando de arar fundo, com.
esclarecimentos e ngitocnó politica, Um novo setor, no Indo
do trabelho dos movimentos juvenis, que crie no ishuv a preo
cumçrô d o exemplo da nliá de gruros de seus filhos menores
tem indubitavelmente um valor ativo na campanha sionista,

c) Jovens em dificil situnçod existem agrupdos em varias 
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instituicoós filaftroffácns - casas de orfaós, lar de criangas-y
O trabalho que se renlizn É digno de louvores, msé cloro que ,
pera uma vida normi e cheiz de realizoçoés somente os podem le-
var ideins novos ou condiçoés nodb filantroficas que a Aliat En -
nor = e somente ela - pode oferecer, Varios desses jovens da vi
eram a Israel - um grande rarte encominha-se pora Bror Chail y
e estad ndartodos ao pió, onde arrenderam o que É o judaismo ,
o que É ser um ciandad livre, e educnm-se rara um. vida digna e

fertil de trabalho, ; |

d) A nossa idein de criar um kibutz brasileiro grande, a casa do
ishuv, para a quel a logica histofien o levará, Bror Chril é ho-
je o único kibutz com mioria absoluta de filhos do judaismo bra
8116128, que se sentem como a vanguarda das mossas sinda no ga1=
lut. Poristo sentimo-nos como porticirantes no responsebilidade
pelo futuro do sionismo brasileiro em gera1, e tambem , em parti

cular, destes jovens que precisam “ou querem vir para cá,

Já em julho de 1952, quando os nosgos yrimeiros garinim ain
da se reuniam em Afikim, rreocurêmo-nos com este yroblema e pen-

samos em prsjcrar-nos: enviamos entad dois chaverim para o curso
de professores especializados, Hoje, estamos já em casa e É che-
gado o momento de iniciar a etividade neste campo: decidimos en-
viar um dos chaverim especislizados em sehlichut esrpecial,. para
organizar, reunir e trazer um grande grupo, e levar 6 דגה judai-
ca ₪ conciencia desta tarefa,

Estamos dispostos a erguer em Bror Chail um centro de recer
çad e eduerçad destes jovens, e rceita-los em nosso seio como a
companheiros na emprezn que nos rroyusemos, Che, do outro lados
af instancias e instituiçoés do Brasil comprender o coneldo des-

ta açad e apoia-la morsl e mterinlmente, Em porticular o nosso
movimento, sem cujo ajuda sistermíico pouco se poderá fazer, tem
a obrigacad de secundsr-nos com todo 0 seu fesos

0

No día 15 de outubre do presente 2no os chaverim Mosca e Arale

voltaram pera casa, apos um ausencia de 1 ano, Terminaram o

curso de madarichin no Seninsr fliot Hanoar. ESperamos

que dentro de pouco tempo pod ( ciar seu taba 1ho educa ti

vo com um grande grupo de da

Os chaverim Benjamim Puehbinder Aron Schneider encontrar-se

em Ramt Yochanan , fezendo na! וש 0trabalha em "zon!

(ovelhas) e o 2. no gmn icrek, Uspernos que o Benjamim, junto

con o 180108 - que fez hrs à de 1 ano om Dovrat no mesmo ra

mo - abram o novo anaf nc meghek com sucesso. 207020008 2900-

ber un rebamho na prokirm pr vera, O Arcn deverá trabalhar

com o Senda e entrad descobrirenmcs quem conhece mis : Senda ou

o ganan de Ramat Yochanans +...
9 9 9

Encontr>r-se no Tanvé os seguintes chrverim de meshek, cur
príndo 0os seus dois anos de serviço s Eli Suror, Nissim Su-
ror e Isnak Kirschenstein, Este ultiro , desde que genhou ns
divisas de cabo anda 7 Fado a גזהיח ee

SM AS
Foi terminada esto semno 2 estrada que 1188 oO kvich exte-

rior com o centro do meshek, Esta anos os autos 2068280 en-
trar socessagndamente nté a torre de água, rindo do lamçal,

9 
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DEFESA ,
Pinkes Falbel 7

O chaver Pinkas ryertenceu ao l.garim-alia
da tnuá, Veio do snif S, Paulo, daqueles
ls. gruros que formaram o movimento,- saiu
do histofico bairro da Lara. Hoje 6 o miaz
do meshek - comandante militar= , oficial

' do exercito nacional , 6... serralheiro de
: , profissad e trabalho diario,

Os últimos acontecimentos no Oriente Medio vem novamentedes
perter a oriúad publica mundial sobre a instabilidade existente
nesta importante parte do mundo, Ao lado dos diarios incidentesde
fronteira, e duma politica agressiva e hostil'dos governos sfabeg
as constantes declaraçoés dos seus ditadores de que o Estado de
Israel é uma ameaça 20 mundo muçulmano = delaraçoés completamente
destituidas de logica, senoó 218160188 - , 20 mm significativo
sintoma de suas intensoés,

Neópoucos esforcos.foram feitos no sentido de faze-los ver,
senaó aos poderes dominantes = que o sabem por si“múiito bem -,208
povos afabes, de que o feudalismo e o atrazo, com o seu acompanha
mento de ignorancia e miseria, sad os seus mis virulento ameaça-
dores. Naó o Estado de Israel, exrressaú de civilizacad 608
so no Oriente, cuja influencia somente pode ser-lhes positiva, e
com o qual realaçoês normais so'podem ser beneficas, economica e
culturalg*0.encialmente. Tambem a atusl politica: do States Depart
ment, em sua ânsia de ter os paises árabes sob sua orbita, pelo
seu valor éeonomico - petroleo e consumidores - e estratégico, -
posigaó e bases militeres-, faz-se sentir no estado de ánimos dos
dirigentes muculmanosy que sentem a forca da impunidade. 0 erro-
neo "auxilio".smericano ( em forma de tanques em lugar de trato-
res, avioês por mafuinas industirais, e conhoés 'por higiene) vem
acreseentar combustivel á já desenvolvida e rerigosa fogueira.

O governo de Israel vem constantemente “prorondo 'a modifica-
cad do autel "status quo" por um acordo définitivo, que sele a
paz e o intercambio, sem atingir 2 soberania de qualquer dos 18=
608, 4 isto pó tem havido resrostas dubias, manobras excusas e
absurdas pretensas prorostes de Acordos pelo preço de nossa 6 -
xistencia, »

Esta situaça6 nos obrige a disrender uma grande rarte de

nnosso força construtiva na manutençad dum exercito treinsdo e
pem equirado, Esta corzida armamentista & tad disrendiosa pra
nos “quanto para os cfobes, é evidente, Ms ela se faz: sentir
mmais num estedo jovem e democrático do que nos paises feudal-mi
litatistas vizinhos, L£ afeta somente os povos que manter-se sob
o jugo e nunc? os interesses das classes poderosas , que, ao con
tratio desfrutam para o seu beneficio desta situaça6, Para nos,

porem, copromete a colonizrçad e o erguimento do qaiá e debilita
nosso futuro, Poristo nossa asyiraçad á paz nad $ somente idea -
liste , mas se fundamenta em noss” vital necessidade - merecendo
pois todo o crédito,

Prever até que ronto poderí chegor este estado de coisas. É
dificil, Mas duas coisas estad claras: nossa' paciencia nad rode
ser infinita , e a ousadia de um ateque por parte dos afabes hhes

custará caro: uma nova derrota e um segundo'round" mais fatal
que o 1, E estas duas hiroteses pesam tambem nº balanca e nos E

cálcujos dos estrategistas árabes, Pois a alternotiva para nos
somente é uma, defesa, mos defesa ativa, que rode ser ofensivas. 
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Para isto temos todásas rossibilidades, pois que, se a 26=
laça6 de forças jerece a rrincirio nesustedoramente desigual, um
exame mais profundo rermite conclusogs diferentes, A popula -

, çad árabe que circuida Israel É de aproximadamente 40 milro"es »
divididos gm sete paises, ocurando טתפ afea de 1 milhad e 700mbl
kilohetros”. O Estado de Israel egtende-se por um estreita fai-

xa de terra que monta 1 21 000 Kmº ( mis ou menos 85 vezes mere
nor do que o território hoje inimigo ), com uma ropulaçad de um
milhad e setecentos mil. hobitantes,Mas há tambem o reverso e

Os governos árabes sad formados por castas militares e feu
dais, que tradicion*lmente nºô se preocuram com o que convem ao.
povo, e gernlmente aofestados:dele, A liga árabe, que teoricamen-
te deveria representar a uniad 429806 e defender os interesses do
mundo miçulmano, nº26:passe dum centro de intrigas, onde ceda pais
procura o que the cabe e tembem o que nad lhe cabe; apezar de to
dos os seus anos de existencia ela somente se fez sentir no boi-
cote anti-israelij e, na verdade, É o unanime odio ao sionismo e
ao Estado de Israel que a mantem, Com os seus 40 milhoês de habi

tantes, a caracidade de recrutrr soldados é minima, e prerarar

bons soldrdos, tecnicos e decididos , & abaixo de mifim. O bai-

xo nivel em que vivem es porulacoósz doengas como a sifilis, tra

coma e etc, em abundancio; a corrurçad e a ignorancia; a baixa

moral e a falta de ideal na luta 4 sad a escola e os carateresdo

«soldado árabe, Vimos na guerra de independencia centenas de: sol-

dados , ao se defrontarem com o rerigo, fugirem amedrontados,Sem

dúvida ayrenderam desde entad as autoridades árabes, que nad 5

suficiente munir o combatente de fuzil e envia-lo ao "front", e

que nad É suficiente comprar ammamento pesado, Na guerra moderna

a boa saude e a moral elevada sad fundamentais para o lutador,e

o conhecimento tecnico indisypensavel, minimamente rara o soldado

e princiralmente para 2 manutençad e ayroveitamento da maquina-

ria pesada, files tem procurado mudar, mas a chavex nad esta'nos

ministefios da guerra, mas sim em toda estruturacad da sua socie

dade, Mudar esta é mais dificil; sem isto suas possibilidadessas”

reduzidifsimas, com isto termina a causa e a necessidade da guer

ra contra nof,

Em Israel o quedro É bem diverso. Quando a porulaçad chega-

-va a VOO mil , já entad a Hagoná , que era ilegal, possuía mis

de 80 mil combatentes.Arezar de trabalhar na ilegalidade, foi,

já entró, a melhor e mais bem orenizada orgonizacad subterraneas

do mundo com um numero tad grande de combatentes, Basta dizer

que derrotaram, e de que mancira, todos os exercitos inimigos

que invadiram o pais. Hoje, o Exercito de Defesa de Israel, con-

siderado por reritos extrangeiros como o melhor do Oriente Medig

herdou as melhores tradiçoés da Fagená e da Palmach, o seu ideal

chalutziano e esrifito de luta, Tem atraz de siítodo ums. popula

cad orgulhoda de lhe mandar seus filhos e filhas, Serve de 6800-

lapmestre e guia é milhares de imigrantes, que aprendem nad so”

a combater, ms a viver no fais, sua lingua e costumes, e um.

profissad pera a vida civil, É um dos exercitos mis democrático

do mundo e me muito elevado nivel cientifico, reunindo a peritia

ao arrojosa arte de guerra ao trabalho produtivo e colonizatorip

O inimigo o sabe, Nossos mais profundos desejos, que nascem

de nossa necessidade de construir e de nossos ideais humanos ,

£ de paz e amizade pira quento entes, Mas se se lançam £ aventu-

ra, entre o Mediterraneo e a luta nad ná o que escolher: so'que

desta vez será em territorio inimigo, e eles sabem o que isto =צ

significa, A distancia de TelAviv ao Cairo é a mesmados 2 lados! 
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O REFET NO PAIS E EM BROR CHAIL
: ELI Argaman

O chaver Eli É conhecido em casa como 0
uñico "sabre" adulto, legitimo, Chaverdo
movimento isr2eli'Hatzofim, onde executou
trabalho educativo importante, encontrou-
se com osnossos 1s, garinim em Afikim,no
temro em que juntos faziam Nachal, Logo '
integrou o gruro e rassou a viver conosco
como membro tompletos Foi da vanguarda do
grrimque chegou É Bror Chail e hoje é o
merakes do refét.:

Nad será exagero afirmar que o refet constitue um dos vigo
rosos elementos que besificam o fornecimento de alimentos e ma-
teria yrims para 'a populacad e a crescente industria do y»:i8.De
duas formas: (a) o estábulo fornece leite e carne, cujo valor nu
tritivo - esyecialmente em elementos proteifñicos - 6 fundamen -
tel, e rór ser de crigem animal é mis baratos (b) o estábulo

o fornecedor mis poderoso e economico de adubo orgánico em
grande quontidade, necessario yara o melhoramento das terras ex
ploradas por verduras ou cereais e vegetais de intáresse indus-
trial, como linho, algodaú, etc, O adubo orgafiico aumenta congsi
deravelmente o nivel da colheita, concorrendo desta foíma para

o o2umento e beratezmento destes produtos, seja de alimentacad,
seja matetias prims, à

4 luz destas consideraçoés pode-se afirrer a necessidadedo
desenvolvimento e 2licerçamento do estábulo nos meshakim י 6
fato, nos últimos 2nos foram dados passos certos neste sentido,
terminando praticamente com o debate que se travava sobre o seu
valor e que culminou , elguras vezes, com o fechamento deste a-

תפד em alguns meshakims

Dois sad os rroblomas em que se podem resumir as dificul-
dades e em torno dos ais girou a preocujacad dos agricultores:

(1) Trabalho humano, (2) Alimentagad do gado,

O refet ocur» reletivamente grende numero de trabalhadores
e exige grande esrecializacró, dedicacad, constancia de pessoas
ao lado de horarios incoficdos, Poristo poucax gente se mantem
durante muito tempo neste trabslho, Para enfrentar a situaçad ,
tem como diminuir o custo e aumentar a higiene, iniciou-se no
país um processo de mecanizaçad da ordenha, atravez da instala-
cad de conjuntos mecánicos, O modelo prdrad consiste em uma E
construçad esrecizal com lugar para 6 a 8 vacás or vez, aparelha

.da com máquin”s de tirrr leite e diversos acessorios - limpeza,
pesagem, transporte, etc -, As vacas ingressam ror um estreito
corredor, vindas do páteo ou do telheiro onde ficam todo o res-
to do tempo, 526 rrridamente ordenhadas em condiçoés favoraveis
que »umentam a ppoducad, e saem por outro corredor, enquanto as
seguintes chegamEste cyerfeiçoamento economisa crnsideravelmen
te' esforço, trabalho e construçoés , ja"que neste caso os telhei
208 8804

A alimentaçad é baseada em 2 elementos fundamentais:a)jali-
mentos concentrados , como grads, farelo, farelinho, cujo valor
rrtritivo 6 muito »1to, mas soíror silinsuficiente na dosagem
alimentar, (b) alimentos grosseiros, como feno seco, verdura fer
mentade, verduras frescas, pastagens, cujo valor nutritivo ê,em

unidades, mais baixo, mas cuja influencia direta sobre a produ=

ç2ô do leiteé elévada, Até há poucos anos atraz - durante oman

e 
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dato britânico - utilisavam os criadores do yaié grandes quanti

dades de alimento concentri:do importado e mais barato que 0 oU-

tro grosseiro, Mas, com o estabelecimento do Estado, quando as

novas condiçoés obrigam a economisar divisas e a libertar-se

das importaçoés, começou-se = desenvolver mris o elemento gros-

seiro de produgad prorria, Isto yrovocou a alte do preço do lei

te, levando os técnicos agriéolas a buscar soluçoés para o bara

teamento, Começou-se onteQm a desenvolver as restagens planta =

das e tambem e melhorar as escassas pastagens naturais. Se bem

que os esforços ainda nad forom coroados de pleno exito, deve-

se frizar que este 6 o eaminho certo, Entrementes, afim de con=

guir a rentabilidade do estabulo, viram-se os agricultores obri

gndos a conseguir um alta produgaó de leite, por uma boa dosa=

gem alimentar e tratamento aprorriado do gndo, Atingiu-se entaó

no pi6 a niveis que poucos outros atingiram e esta-se ainda em

ascençad, Este ano chegou-se a 4,0001itros por ano por vaca, em

medis, um dasmis elevadas do mundo,Em muitos casos bateu-se

recordes mundiais . Em 1950 um vaca de Kvar 01161061 teve seu

retrato em selos do correio nacion2l, quando atintiu 2/100.000

litros de leite em 18 anos de yroduçad, Foi um acontecimento e

um recorde mundial,

O rebañho de Bror Chail é constituido , em sua grande rrio

ria de vacas de importaçad americana - origem holandeza, Exce -

lentes vacas, importadas há alguns anos e distribuidas em gran-

de quantidade entre os meshakim jovens, que tem assim os melho-

108 29085208 Nos primeiros anos o nosso fefet nad progrediu :

nad havia suficiente agua para o plantio de forragens verdes »

faltava cpnhecimento e experiencia. No último ano demos um gran

de avanço - chegamos a 184,000 litros , media de 4,100 por vaca,

um pouco mais pois que a media nacional - 9 isto porque as plan

coBs de forragens "umentaram muito, esrecialmente as verdes (mig

po) já que recebemos eun em abundancia, ayrendeu-=se mis e te-

mos recebido ajuda e orientaçad de tecnicos de forz, Temos 45

vacas leiteirsgs e perto de 50 bezerras; possuiamos tambem um tou

ro que foi vendido quando adotamos o uso mis cientifico da in-

seminacad artificial. A ordenha ainda 6 mnual, ms , segundo o

“program já arrovado, no prok£imo ano construiremos um conjunto

para a ordenha mecânica, Com isto e com o melhoramento do forne

cimento de forragens, as rossibilidades de um tom futuro desen-

volvimento sad muito grandes, jé que ma qualidade das vacas 6

boa, o clima favoravel e a m0 de obra está menorndo rela es

reriencia e prelo estudos provavelmente no Proximo ano Criaremos

mais um setor : criaçad de bezerros fera carnes em vez de vem -

der 08 recem-nascidos machos para à Tnuvê

dos ado :

Nota£e no meshek טעה serin preocupacgad pelo aumento do rendi =

mento do trabalho, Em todos os anafim sai gente para cursos de

ayerfeicoamento € notrobelho yrocura-se sempre o máximo de ra-

cionolizacad. Com este objetivo tambem tivemos, no dia 11. do

qorrente uma interessante conferencia, por um esrecialistaç sobre

racionslizaçãõe A conferencia foi muito concorrida e a exposi-

çad, ilustrada por projegad dum filme especial, muito interes-

sente. Calou fundo na chevrá, tanto assim que no dia seguinte,

no chadar heochel, senteram , por acaso, os rafáágnim com 1 fa-

lachnnik e lhe diymerem que , enquanto nad vinham as míquinas ,

jam propor a construçad de plotaform.s moveis que trouxessem

as v2cos , como linho de montegem, para o raftan sentado orde»

nhor, 0 falech, metido em brios profissionais, respondeu que

eles, rara economisar combugtivel e temro, iam fazer os terre-

nos deslizar sob o tretor parados, Assim vamos longe  ו



Página 13 DAPIM LATNUA”

Bror Crail, 10 de novembro de 1954 2 7

Minha cara S,

Ao mesmo tempo chegou-me o seu redido e a noticia de que reinicá

cismos publicacad do Dapim Lotnuá. Pensei que aquilo que você

me pergunto nad deve ser só de'seu interesse, ms pode ser tan -
tem do de muitos chaverim , rrinciralmente daqueles que teêm cer
to queda para o trablho educativo, Assim pensei em responder-
lhe por esta carta aberta, Eis-me pois aqui.

Você +, querendo fazer uma 0007020000 6ת%ע0 o seu trobalhode

ganenet e o da ganenet no kibutz, me-pedc que lhe escreva sobre

o nosso jardim de infancia, Escrevo +. , mas peçó-lhe que nat 0

analize em comynracnó com o seu trabslho, Apezar de em ambos 8

casos se tratar de gon ieladim, o meio ambiente e as condiçoés

em que o trabalho 6 rerlizado sañ de tnl forma diversos, que 6

impossivel assemelhor, Nô quero tambem que você bassie-se em mi
nhas palavras para formar uma ideia geral da educaçaô nos kibu -

tzim, Hu Simplesmente vou lhe descrever a vida de nosso San.

6% >
SaS 6. horas da minhá, 0. sol zinda esrreguicaSe no oriente »

ms jé seús rios emmnmam luz, Dos diversos quartos veem-se sair

rostos n inda sonolentos, que se envominhamí.! sua: tarefa:diaria:

Tombem Raqhel sei do seu quarto e percorre a distancia qe a le-

צה 80 608, dando mentalmente os filtimos reteques no seu plano de

atividade para hoje. Chegada ne gan, abre o rortaczinhoe da cêrca

d& una» volte pelo jordim a ver se tudo está em ordem e entra den

tro da cosa, Vai direto no dormitofin, abre as, venezianas e diz

seu "beker tov" 4s crirncas. Logo 5 cabecinhas se movem e 5 pares

de olhos va se abrindo açs prucos para a luz, Hasne burnimente y

os mis rápidos e os mis yreguicosos, ms todos , ao se percebe

rem que o-80l brilhn €.o dia É bonito, saltam da corm, Rachel da”

a endo um a sua roura e njuda nes que ninda na sao perfeit:nen-

te nutónemos nn dificil toref” de trocar o pijoro pela roupã, e

enlerr o sayoto. E'enteoó oue vem sempre os pedidos "tiksheri-lo"

( dê c leco pnra mim ), E =g0ra, lovor os restos e escovar 8

dentes. e , (oh! mifers civilizaçãos ...( rentecr-se, «Enfim as

eriancer s “ajudom! a arfurpr as camas e esticor ns lençois e do -

pbrar cs cobertores, .

, Mas à fome já aperta. : Rachel , vamos buscar ₪ Waruchat bo-

ker! na cozinha ל E v26 todos os B correndo ntraZz de Rachel, co

mo pintinhos atraz da grlinha, em direçad 4 cosinha, Nº volta te

dos insistem em ajudar, cada qual precisa carregar alguma coisas

Assim se. vê um com pré e outro com tomtos, o terceiro cem pepi=

nos ou 2 manteiga, enquanto que achei carrega a mermita com o

mingou e o resto da comida, 0 percurso & feito depressa, tanto):

mois que a fome nrerta e as crirnças vem direto sem encontrar ne

nhum distracnó no cominho. Prepnra-se ה mesa e todos se sentam,

Rachel divide a ermida e sente-se tambem para q refeícad. 4 esta

hora, geralmente nat ha “problems, pois os nossos "sabrinhas" a-

preciam 0 menu'o comem bem, É mis dificil nc almoço, quando mem

sempre 2 000168 & do seu ngrado, ou no jontar, quando o pensamen

to “do prok£imo enerntre com os mis faz com que a refeição seja

feita um pouco és pressas,

Bem, terminada n "pruchn t beker", as crianças estad livres

a brincar ne seu jardin te que 2 Rachel termina a lavagem da,

louts eq nrrumenó de "cradsr haochel", Nisto ela é ojudadapor 
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uma das crianças que, cnda vez yor seu turno, oeupo-se desta ta

refa, (ns meninns gernimente com muito emrenho e seiredade, 08

meninos com menos entusiasmo Te. No Jardim há um gramdo onde 6

pode correr e pulnr,. € tombem há um porçad de 10608 8 quais

o mis frequentnda Ê a balanca, ou, como pode-se imginar, O eS

corregador, H% suficiente espaco e variedade de 617628058 para

que todas as crianças brinquem 4 vontade, ms isto nad impede.

que, de vez em quando, haja um briguinha mis ou menos seria »

oobrigando Rachel 2 interromper o seu trabalho para vir resti -

tuin a pz. Gernlmente pcren $ suficiente encontrar-se um novo

interesse e logo tcda a 42080018 é esquecida,

Logo que a casa está em ordem Rachel chiam e si'as crian -

qasi" bou lachboch et hacovain" ( venhon por os chareus ) -sig

pois o sol israeli“fé forte e para sair o passear noô convem ir

com 2 enbeça descoberta, = Para ende vamos hoje ? - Para o *

Ivith" (estrada). - Nad, paro o "gan ierek" , que eu quero Ver

pepni, - Eu quero ir ac "mosach" (eric ios mecafica), Oras: quan

tos pedidos! Enfim ai-se ac gan pelo kvish, passando pelo mo=

הסב ,,, 0 prsseio nmô 6 longe, no entonto é bastante demorados

há tanto que ver antes de chegar 4 metas ora um trator ou um ca

minhad que passo, ora un bichinho qualquer que se arrasta pelo

chn%, or» um flor ses No gon vai-se 4 procurado "ganan" parspe

dir terntes, Depois de lava-los na torneira dc eonc de irriga -

00%, sentom-se todos com Rachel num canto sccegado afim de co

me-los, enquentr ela Ihes centa um historia, ,

Perteo das 11 hrra8 14 ven eles nevamente come pintinhos em

torno à egnlinhn, arrastondo-se em direçad É sua caso. mi facil

de ireginnr que vem empceirndos e sujos, -» Vamos todos A"mikla=-

chat" *chuveiro) Rachel traz a reupa limpa e eccmeça novamente

o trabalho de njudar as crianças a se desriúem e dercis vestireme

0 סהתמה 6 geralmente mctivo de alegria e brincadeiras, mas to -

dos gestam de estar ה 8860608 8 9prontos, estendidas

as tcalhas melhadas, corre-se para a cozinha: é hora do almoço 1

Depois vem o descanso, Fechams-e ns venezinnas, Rachel 4

ta algum coisn, sempre seguida com interesse , nte”que os o1hi

nhos comecam 2 fecharg o que nem sempre é tad ráridoses תפס

Rachel tnrbem tem 2 opertunidade de descansar un poucc, Eln 6

substituido por outra encverá que terminará de arrumar a cosa,€

que, qurndo 25 crionças cecrdrren as ajudará a vestir «se, de

form a estarem prontas quando fer nora de comer e depois ir 6

casa des mis.

Antes de snir Rachel deixa pronta a rcupa de cado um, mas

4 vezes, surgem problemzinhos: quem disse que ns mulheres no

1סוג%2םהפ800ד0100808 ? E porque no8 ?סטנהמ dé se-lo ºs meni-

nas ? - Porque o vestido amarelo ? Eu quero hoje o azul. - E é

impossivel convencer a pequena de que & melhor o amrelo, E“ pre

cigo trocaTçes

835 16,3204 Rochel já vem no longe com à marmi ta do

jantar, Naó É recebida erm muito entusinsnos seria muito melhor

poder desde ja“correr ac quarto da mame brinenr comas bone-

cas, receber um bos pala, «e» TOS תהס adianta, é E cemer

6 0080-5856 = nos &g presgrs e en seguida se foge, AS vezes nem

ge lava 0 rosto, que vai nindo lambussdo de הב

No quarto dos pais endn ertança fica cercn de duns horas » 
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livre de rasso-las como bem quiser, Muitos vezes, se as tardes
seo bonitas, 5 השעה 08701 saír a posseer com ramé e rapai, e fa
zer-lhes um milhaó de "lama" (rorque ?) e de rerguntas, ate'es-
gotrr-lhes a pacienciareeÉ bom sentir 2 liberdade da vida nocrm
Do, ir ao “pefet!t,»no "Jul"; trerar nos 80008 08 0970818 que eg

taó empiñhados nos 2rm»zens e nos pateos; ou ir com pari pedir
expliceçoés sobre os trrtores! Mas, estamos nos fins de outono,e
escurece cedo, É rreciso volt>r, ”

Torno-se co quarto ce lá vem os redidos de histofias ou ₪

vontade de cortar revistos, ou de brincor com »s bonecas, O tem
ro ressa deyressa, Antes dns 8 começam a surgir 8128189 664

Volta-se 20 gan, Um copo de chá, pºô com menteigaou geléia, e a
erirnço estnípronta para ir vestir o rijem, O que naõ quer di-
zer pronte par“ ir dormir... Hoje Frlmaquer deitar primeiro as
bonecas e Drora quer que lhe contaem a historia do Cha peuzinho
Vermelho, Depois hr ura brigo entre o Uri e a Gila, porque en -
bos querem ayagrr a luz.Entnd 6 0 762 da Tamarçe. Mas enfim, tu
do' fica calmo, Um beijc no reroi e uma cançad da memê, O beijo
60 חתתמ6 , 6 "lailo tov, sheipa metuká", ( boã ncite, sono dõee)
Mais clgum» conversa e o silêncio,As crienças dormem depois do

seu agitado. dia cheios

É isto S, Nºô entrei em grandes perticuleridedes ou anali-
ses, mas esrero que tenha saciado a sua curiosidade momentañea .
Prometo voltar + Dê minhas saudaçoés sos seus chaverim..

a ,

sua:
6 ELENA C,

od A
A. nossa novx casa de crinnces está em vias de acabamento. Pos-
sivelmente antes das rrimeiras chuvas farse-20 as mudanças, E
vem bem em tempo porque o' "anaf" cresce impetuosamente, Neste
- . . +

mês nasceram mig - 3 tinockot em casa, 1 em schlichut e há os
que estad nó caminho, em Bror Chail e em Ramat Vochanans

Os novos e orgulhosos rais sad: Saul e Elena Aisenberg, tiveram

sua primeira filha, Chama-se VANIA
Acher e Gina tiveram um filhos,

Chameram-no ABL, A

: Naftali e Elena Czeresni ganha-

ram um filho, Charmmn=no Yair,
Jose'e Eugenia Etrog, lá longe

no galut, onde estad em trabalho tnuatij tiveram um» sabrinha,

Como 6/0 seu none ainda naú soubemos.

A festa é de nos todos e se continuor assim!,,.e teus filhos se

r20 tod numerosos como as-estrel2s no ceu se."

AY
O meshek tem se rreocuy?do em preparar bem os chaverim que tra
balham ou trabalhrrad com os seus filhos, ¡Seguidamente teêm sa

ido cormpánheiros para cursos e hashará em lugares mis vetera=

nos, de cuja exreriência podemos aprender, Agora estao fora :

Vicki Steinbaum -curso de genenet na Midrecha'Lechinuch do IHV,

Bracha Tochachevsky - hashará de mtryclet em Maian'Zvi
Sonia Plut - basharé em Kvar Rupin, Voltou há alguns dias.
sôhia Zitmen - curso de ''reuton!'no Seminar Hakibutzim 
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MASKIRUT

Maskir eso sea va o do cPiTE LM
Merakês Hameshek
Guisbar

riach
««Dov Cymring

anosLSTa8d (pte 1inbalm
Chavrei Hamaskir..y.Dov Rosenhec

Arale Talenberg
Amefico Plut
Lo

VAADAT HAMESFEK
Dov Cymring
Israel Steinbaum
ElúArgaman
Arie Molotchi
Moshe” Shraiber
Chanania Rapoport
Dan Curstveig

V, AVODÉ|
Dov Rosenhec -
Benjamim Raicher
Eliahu Berger
Atum )
Chana Raicher

Y, BITACTON

( defesa )
Pinches Falbel(meaz)
Dov Rosenhec
Tehuda Chazaan
losef Schkesinger
Benjamim Raicher

V, HAMACHANE”
(urbanismo)

Saul Aisenbers
Akino Perlin
Zeev Kasachinsky
Chatzaan
Ganan - Schlomo V.
M,_Hameshek- Dov. Cymt,

KUPAI” - Ichaskiet Brickman

Década: Reicher
Va CHEBRA *
Amefico Plut
Pinchas Shachar
Dan Curstveig
Akiva Bronfman
Sonia Plut
Galia Karabistchevsky
Chana Gedanken

Y, TARBUT

Arale Talenberg

Galia Karabitch,
Tehuda Zitman
Tehuda Cha.saam
Jacob Levavin
Bila Rosenblat

Y, ERTUT
+
Dafid Roterman
Enfeimeira- Fany Perlin
Economit  - Mariam Bar,
Mindel Schraiber :
Benjamim Raicher

HANALA*VALBASHA
Ester Bronfman
Pola Karlan-mashsanit,
Chana Chaitchikesandl,
Tzivia Zontag «machs,

ECONOMIT-Mariam Bariach

MH, KN1Ot-Pinchas Shachar

HM, CHESBONOT- Chanania

Y, MINUIM
indicaçoés

de nomes

Efraim

Pinchas Chachar
Chana Raicher

Rapoport

Amefico Plut
Mordechai Chaitehik

ielad.:

- Eliezer Asi nchas Shachar-merakes kniote Kasachinsky

Y, HATNUÁ

Nuchem Fassa |
Beraly Rosenblat
Amefico Plut
Mira Weinfeld
Mariam Bariach

Y,CHINUOH_
Leia Cymring
Miriam Curstsveil
Chana Raicher
Ester Bronsman
Leia Telenberg

.7, אסגת
Mariam Bariach
Abram Baunsvol
Arale Talenberg
Mira Weinfeld
Eli Argaman

Toranei SHIKUN
Jacob Buc nder
Apon Loberbaum
Isaias Shaper

e Zeev

SADRANIM : Mordechai Chaitc,
Dov Rosenhec(atual)

SADRANIOT: Leia Talenberg
Tzivia Zontag
Sara Fassa( atual)

 

eme

Bariach

Aproveitamos este pe-
queno esraço para lembrar

o curso de enfermeira da Mindel

As eleigoés se restizarao em abril,
08 nomes que encabecam as listas das vaadot sao

os dos meraksei havadot,

Por motivos técnicos, Arale e Amefico estaó sen
provisoriemente substituidos por Galia e Pinchas

OBSERVACOES : >)
c) 
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INFORME DO 5, GARIN
Peter Loevy

Estruturaçad do garin em haschará - Pouco antes da chegada em
Ramat Yochanan, foi eleita a maskirut do garin, composta, por
razogs de ordem prítios, de apenas 3 elementos: maskir- Ziche
Cheitchik, sadran avodê- Pedro Vornay, tarbut- Luiz Lerner «
Como mekisher entre Bror Chail e o gnrin-, acopanhou-nos 0
chaver Zeev Kasachinsky 0 Amefico substituiu=o no 2, periódo.

A meskirut entrou imedis tamente em contato con as instan
cias e organismos do meshek "vatik", principalmente com uma
mmdrichá - chaver4 Ester K, =, que seria o elemento oficial
de ligaçad entre Rarat Yochanan e noé, Logo de inicio consta-.
tou-ses do parte do meshek, ur» grande tda vontade de atender
48 necessidndes do garin, assim corno de organizar os assuntos
de trabalho e tarbut, De outro lodo, per rerte do gerin,houve
aribem, principalmente neste primeiro reríodo um esforço exef.
cicnal no trabalho e uma mnifesta vontade de*penetrar y poro
entender, nc kibutz veterano, ;

Esta situaçoú so pederio tender 2“urm ncrmlizaçod 3 os
problemas forsr surgindo, se bem cue nenhum de cnrater funda-
mentcl, eo garin entrcu num ritmo de trabalho regular, 98 8=
tividades de trrbut iniciaram-se e rantiveram-senura certa
rotina, Apos "lgum tempo, elegeu-se urm' vaadat hatarbut, que
discutiu e tentou resclver alguns: rrobleras relacionados: com
a vida cultural de grupo, e que seraó vistos en separado,

“Apos 3 reses 101 01011060 888616 clalit um: nova raski «
rut, ccrrosta dos scguintes chrverim: reskir- Henrique Teitel
bcim, sadran avrdés Luiz Lerner, torbut= Peter Loevy, Tarben.
'“esrern-se, dentro de alguns. dins, eleger a nova vaadat haitare
but, Ultirmnente esta'en discussot » formaça? ou nd duma vaa
dat havcad4, Há que assinalor ainda que 0 garin tem um repre -
sentonte na Vaadat Hatnuá de Bror Chail - 06 chaver Petere que
rarticira ntivamente er) sus reunioês e atividades,

O garin está nlcjado em conjuntc, nur Machané Nachal do
reshek, e tem é sun disrosicaó un esjacoso e comodo noadon, ya
ra sunss atividades culturais, seciais, aulas, assefet claliot
e etc. Os alojonentros poden ser considerados excelentes , 6 ₪
gua localiznçrõ - ₪ 100 metros da riscina - menifica, :

Trabelho - Integraçad nes anafinm - De.unms rhneira geral, mas
ser crnsiderado bo? a “integração no trabrlho e nos anafin y
da grande rrnioria do.gnarin, Deve-se isto, de um lado 6 dispo
sicad do meshek de permitiristo, do outro lado, aos esforgos

“dos choverin no trobilho, Tanmben ruito ajudou, nos primeiros
tempos, a ntividade de chsver Zeev no sentido de esclarecer,

bem cono ruitas vezes exigir, ao nmeshekg naquela ocasiad, pa

ra nos teria sido dificiliro, tanto pela «carencia da lifgua,
cono pelo descenhecinento das norms de conduta e relações

existentes entre un neshek e un esrin ehn hashará.,

Somente dentro da Falcha e Batei Yeledim os rrobleras
ainda nad feram sclucienados, No princiroydevido 8 proximis
dade -do encerramento da temporada de plantio, provavelmente
not o ser2õ. No segundo acreditamos que a seluçad está enca-

“ minhado favoravelmente, tendo há poucos dins snidc a chaverá

Betty ara un curso de ne tapelet.Noó fode-se dizer, de um

modó geral, que os choverinm snirão profissiennlizados, naple
תה 607268885 6prlovra, No entanto, acreditamos, mais uma 
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vez falando de mancira geral, que melhor é dificil , se se consi
dera aque 6 meses de haschará representa somente 1/2 ano agritola
e had se trata de ayrender um profissad numa escola, mas traba-
lhando e vivendo num meshek, De qualquer forma, há que notar que
a produtividade dos chaverim nos anafim é normal, chegando, em

alguns casos £ excelenteg de modos que o equilibrio necessario
de vantagens recifrocas,neste campo, entre o meshek e o garim es
tá atingido,

+4 '

Tarbut - O problema básico de tarbut neste reribdo 8, sem dutids
o estudo de ivrit; vejamo-lo, pois em primeiro rlano, Foi o garim
81716160 סת 2 classes, com dois bons professores, No entanto, 0
desnivel existente dificultava o rrogresso é originalmente havia
4 (, mas , por diversas 282068, so'agora recentemente, pode o me
shek nos fornecer mais um professor, tendo entaS se formado a ne
06888418 turma intermediaria.

O progresso está , telvez, um pouco lento demais, =1
saber se isto é uma arreciaçad objetiva ou o sentimento de quem
precisa de lingua 24 horas por dia -', Apezar disto, os chaverim
progrediram bastante para' que as uítims assefot já poderem ser

סמ É

Recebemos regularmente cada 2 semnas uma artzóá em ivritde
chaverim do meshek, que pelo seu valor tem despertado o interes»
se da chevrá, com bom aproveitamento, -apezar de lingua dificul=
tar. Alem das atividades ligndos diretamente a ivrit temos ainda
aules de ennçoés e danças, israclografio, etc, Alias nesta uíti=
m2 mteria progredimos muito pelo sistem direto : foi realizado
um tiul ao Emek Beth Netufa, um» Bror Chil - onde houve um Iom
Iun orgnnizado rel» V.H, de grande interesse e aproveitamento -,

e um para o norte de 3 dias estaípara ser realizados,

Lisacaó com Bror Chail «Vandat Hotnuá - Alem do trabalho do rekn
sher que procura nos ayroximr dos problemas de casa e nos תשא
lhor premrar para an entrada, os chaverim teem frequentemente vi
sitado o meshek, de form yarticular, tendo ja“hnvido um encon -

4ע0+1010016%1700ה1,(הסנתס mencionado ),Dentro de algums sema-
nos esta prograrado o 2, Temos um ehrver na Vaadat Hatnuá- que re
gulormente traz relatorios , for» az corresyondencia: oficinl, que
ultimmente de forma 68700101, 69%%8 bastante intensas

4

בטהה6ה% Botnua”tem enviado regularmente , endn 2 semnas ,

chnverim que dnô artzaot em português ( e esperamos que em bre-

ve possam ser em ivrit ), sobre os probleres mis vivos do pais
e correlntos, que sad signifientivo ajuda pera olim chadachim ig
norontes da lingur do pnis, Ultirnmente estiveram o Amefico e 0

Moser, tendo o primeiro fnlcdo sobre a 'Montza” de Chevrá do Ichud
e o 2 de aliat hor, Na pro£im semano deverá vir o Chaitehik ,
falar sobre סךסע%160, 0021820010 08% que deverá ser seguida ,

segundo 0 00001מ060, pela 8111ה0705 dos chaverim ao Mapais

Os: chaverin de Ramt Yochinan , desde que o tempo mudou e

o outono se cproxirm do inverno, naôó comprendem porque diminuiu

ta considernvelmente o nufiero de visitantes de Bror Chail em
ferias. A Qnion explicoçad foi aquela aventada por um ciáico , o

qual lembrou:que e piscina jo“esta“vazio ss... | 


