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VAADAT HATNUA BROR CHAIL

hoChaitchik Honsg$ Arfiite Kibutz Hechsharg Ein Di

Prezados. chaverim

Com a vinda mo grupo surgiram probler que nos levaram a
ums discussão e cujos pontos geráis queremos re apresentar.
ALGUMAS RMAGÕES po está no meshek. Ele sairá para Romat Yocha-
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nan,a 44 06 junho Node tar o Iºgrupo e permanecerá junto mom o 20
grupo até fins de ב

E agoraו dos problemas profissionais. Os pais estão
intados e tentaremos pesser o periodo dificil que será o de

permonanciaןכ< de 5 dias no pais,
or 80 BrasjlsEsteve no meshek alguns

3ºdia. com que estava tratando odos papeis.
k que le Àajudasse na volta,o meshek recusou. |

ek o tempo que lhe restava até)

2
ediu

meshek

Ronia

antes (

São omo: iais +f ( e 18 na ger ¡aram pro=

A mozkieuk 0 shel ciento is i ass » pede informar
e-orientar o Hanagé.

É absolutsmente necessário ו a cada
jó é obrigada so receber: problemas so
pode se dar 0 Naco liberdade
168

2) A vinda pera o kibutz exige- um preparo intelectual
mínimo,A criação de uma sociedede nové ,rxige forças

em:norma [mais consciencia

valquer caso social, não pode ser tomado em conta para isto
3)Bror Chail nao pode substituir a Agencia Judaica em tratar de re-

|

ו
um nor

-solver problemas: de aliá organizada,do Brasfl.
OD mesnek pede para a Hanagé,evitar a repetição para o futuro de

casos semelhanteseNdo temós possibilidades de tardar de-casas como
esses.

Quv inos dizer, que existem casos dé moças de idade 89806608 , 66ח
-cussão na HanagósNós não recebemos noticias a respeito.O sabemos atra
vés dê cortos porticularess

. pS 6 > !Insistimos o.estudo desses 68508 8 luz do que escrevemos nesta carta 



ed

FAMILIA RITVOS Tombén neste £9aso,0 susencia de nivel intelectual suficiente; e preporo espiritual] necessário para a vide de kibutz,poem o pro--blema diante de um grande ponto de interrogação,Os hábitos, inclusive os mois primários, indicom pessoss dum nivel so--cial dificiliTanto sobre o ponto de vista de hábitos diarios, travalho,e educação das crianças,
Impossivel construfr um meshek com um elemento que não tem nenhum pre==pêro e nenhuma ideia sobre a maneiro de vida que viversApenas sabem quequerem se livrar dos problemas em que viverem,
insistimos com energfa que qualquer caso, que venha a ser tratado,|5 feito a luz do que escrevemos,

-O que vol ser dessa familio não sodemos. Fazemos força para ensinar 9lhes, |2- hébitos de vida e depois algo sobre é nossa vida.A multiplicação de casos como estes, teró como resultado, fracasso deste tipo de experiencias.Cada fracasso ¡irá prejudicar de fprma rádical,todas es tentativas futuras.
MOVEIS DO GARIN: Pela primeira vez em nos ultimos 5 Snos, aparece um gru-po-sem o enxoval necessério. Inclusive Pessoas, que tinham casa no Brastlapareceram aqui sem nada,
Eles explicam duas coisas
|) Lhes disseram que o meshek dá tudos
2) Que cada um pagré sá o excesso 665

É incrivel que após anos de trabalho sistemático, posso aparecer um0850 eco como este,
Os resultados concretos disso, sãos
H)As:. pessoas estão sem móveis nos quartos. 02) O meshek não tem 2000 Libbras para mobiliar 8 quortos,2 Nóo existe nenhuma justificativa, que dum pafs táo rico como o Bras f] >venha gente a quen Medina+ Israel, tenha que fornecer as coisas prementesde um olé,

Isto só acontecs-com os olim de Marrocos. Não tem nenhuns justificati-v8 no nosso móvimentos
12) Porque h& anos se fez Esto com sucesso.
2º) Porque o volor dos móveis que trouxe o IB grupo, darTa para mobiliar2 gorinin, año um só.Hoube gente que troux: mobilia de luxo, ¡bsodutame16 065 0006888

À explicação clara desta situação ,oos nossos olhos és0 movimento não cuidou disso.
Não houve quem se Interessasse pelo assunto e orientasse os chaver im,1 >
A mazkirut. propsez
O movimento se empenhe em mandar moveis para 8 quartos ,cou o proximo

|
E grupos»

2

-

Encorregor um chover, que seja responsável pelo enxoval dos ¿cdta
jue partem

3(006 não exista orientação, ou móveis ou dinheiro, mas sg moveis,ST por ocóso existem problemas de 01508600 6 bagagem,o Moviemnto, 
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Noticias sobre o meshek:

Recebemos um nvo combain,um novoimachbeish-e um taator Fergunsone
COLHEITA. DE 050001548 colmesto esta do fim. É quase certo que os yivulim
0516 5800 foram grandes Esta se continuando a colhsito de leguminoses que

-צס
=

vai durar ainda algunas semanas,
Devid-> ao açúnulo de chuvas,o preparo das terros pare tvuot

sair um pouco tarde é voix se semear muito poucos
SHALCHIN: 2 preparo das terra para shalchin, sofreu um grande atrezos, e
semeiou se ?400 comatrazo,O terreno das: .batótes, loo dunams está Stimo.

algodão Bo dunams, está brotendo regularmente.Estamos plantando milhos
ופ|שהזת maxm sofreu um atrazo,e isto poder vir a

kai. z, veis

 r
 

 

prejudicar o rendimento doleite,
REFETtestá com bos produção apesar do problema da alimetação.Estamos dento
do progrado., quê permitird'chegora 5. loo Iftroside leite psr veces.
TZON:O tzon foi pare o guez agora. Passou por um periodo dificil, princi-
-pa lmente devido os instalaçõesaComeça «se noje o construfr o novo dir.
0552696518 com trabalho pela cabeça. Prepara trobalho em tempoe e- consegui
mor reformar um merassess grande que £ una verdadeira obra de erte.א
A instalacia espera a vinda do Julio. Quem est& trabalhando nisso agora é9

 

o Jorge.
CRADAR HAOCARL:Esté para receber umo pequena reforma até a vinua de garine
No cozinha forma introdózidos novos keilim.Estg se discutindo 8 construção

zinha.Logo que recebermos os planos pediremos so Vitorio para

casas[.Até o dia |5 de junho O:s
lo de julho.

de uma nova co
tector disso,
CASASsestê se terminando a construção da

prontas 3 casas e as duss restantes até
צה54האאא86882הגטה

CASAS PASA AL!ST _HANOARestá sendo iniciada a eonstrugóo das casas vera e
ÁTliatHanoar.
Começa 3 se construir. o: mossach.
Está se terminando 0 8!0ה%10 06050
Foram.realizadas eleiçoes no meshek. Uma grande parte das eleiçoes foram fei
tas, € Me O resta será feito a semans que vem,
O Amir e. o Yossef, estão terminando a planificação do meshék.Devem começar
os seus tofkidim em julho,0 mazkir será eleito em julho.
Esta semana deverá a Vasdot Minufm indicar o mekasher para o gaerin,
Ele deveróá ester em Ramat Yochénan antes que sala o garins
ECEIÇÕES DAS MOSDOT:
Ve Tarbut : Carabina, llana A., Beti. Mexs 'K. Yacov ם., Morjam B,Sonia P,
V_«Chinuch:Lés Tz, Lés T.,Aron To, IlonaC, Bila, Mariam, Tzivia Za
Vi;Hatnué: Dov «Ez, Nacum,mais 3 chaverim do garina
Ve Bitachon:Pinchas Falbel,Yehuda Ch.,Dan. Shlezinger,Zeév
Vaadat Sport: Pinduce,Jobo, Shlezinger,Yadov B,Elias Ritro.
Vaadat Briut: Fani, Rut, Pinchas: Sh,

Veadat Chevrá e Klitá, serão enviados logo em seguida. »
Alei A

 



continuação v.tarbut
Mar lam Bs.

Bila

Tzivia Zontag

V. Bitechon
Pincnas Falbel
Yehuda Chazan

Dan Kurtzvail

Chlezinguer
Zeev Kazatchinski

Vasdat Hatnuó
Dov Tzamir

Nachum Fassa

3 chaverim

Vaadat Sport

de Ramat Yochanan

Voadat Briut_

Henrique Teitelboim FaniPerlin

Jabo
Shlezinger
Yakov Bo.

Elias Ritvo

Rut Ke

Pinchas Shachar

Vaadat Chevrá e Vaadat Klitg :Serão eleitas na semana que vem.

Sem mais,

ALEI VEHAGSHEM

 


