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Quando jáestava circulando o númeroanterior de nosso informativo, recebemos 8 notícia de que oscompanheiros do Primeiro Garin +» levando avante a resolução
do IIIº Kinus Artzi, haviam entrada em Hachsharê em Kibutz Va-tik, en Kineret,. Assim, durante seis meses estarão âles em
contato com um meshek antigo, de vida social e política esta-bilizada; procurarão conhecer melhor a língua nacional, com-preender os préslemas do país, enfronhar-se na novamentalida-de que éa do tSabra'!, arraigar-se na vida kibutziana em to-dos os setores; profissionalizar-se enfim; e, possuidoresdessa bagagem, rumarão para o Kibutz Mefalsim, para dar-lhetode a sua forga creadora, física e espiritual, ajúdar o er-guimento do grande meshek do futuro, centro tático do Movi-
mento Dror Sul-Americano em Israel,

Todo o Movimento Brasileiro está deolhos nesses vanguardeiros, saidos de nossas fileiras,a liderança vrinei que tivemos, e que, de Israel, procpra-Tao trensmitir suss impressoes e pensamentos numa verdedeirae sadía orien 2 pare todos nós. Nos acontecimentos de vi-da diária do Kibutz, no trabalho pelo MAPAI, deverac consti-
um elo dessa cadeia chalutziana que encontra seus

maior e melhor parte da juventude judaica cha-

São nossos votos que êsse periodáseja o do aproveitamento meior, afim de que possamos contar
com Êsses chaverim para um trabalho futuro em nossas filei-ras em Israel.

TECHEZAKNA IDEICHEM, CHAVERIM ! 



5 Artzi, deverá a Lishká Merkazit
1798068868 profissionaliza-

egundo Garin, como membros individusis

dar oportunidad

pera isso os

4-86 conosco o chaver Ema (Emanuel É
osso movimento mundial, que nos tém a-

de ordem técnico-profissional e ainda É

ue falte pera a A-

Meralsim côn-

ושל

osso Kibutz, que ce-

pera refeitório e acomo-

fizeram os chaverim do
a seus constentes

balat--shabast em conjunto, fizeram-se ouvi
1ÇÕes: pelo Kibutz pHachshará, Mosca, que sau-

ejando-liãe amplo sucesso; de Porto Alegre, Jol-
ה Rubin in; de Niterói, Benjamim

Mingote; por Belo ו Vitor; do
pela delegação do Kibutz ao 4 Ro-
rkazi tb Eo que mostrou es finali-
dos delLegados

trabalhos da se-

secretário,

Roterman

como pre

Rega as discuss
cimento geral 0 imento,

Tubie27, סוס
manente E

Chalabaiut e Estatutos do Kibutz = peão
ssionalização e Shituf - Lubicz

e Planos da Lishká - Mosca
A Externas - Armando. 
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além disso,

II Garin e
respondeu a uma série
da vida em geral em E

Tanto no plenéio como nas comi
manifestando nosses opinioes, procurando
possibilidades a resolução dos problemas

por diversas vezes,
auxiliar com nossas
do Movimento.

Comodelegados
ratificação da Ass
chaverim Mosca e Roterman,

ir

Decidido imformar-se
precisa,

aAumentada para três memes a lic
que está auxiliando a aliá de &

O novo ofé (padeiro) do
fazer um aprendizado de

Kibutz,

sete di

”Miguel far 67600 ₪á um curso de
escolher, '

Pinchas deverá
afim de edquirir maiores

ir algunas vezes
conhece

Organizar-se-ãocursos internos
tunidades de aprendizado dentro

Aceiter-se-á a vinda, em dota 8
Terceiro Garin que queiram info
anafim em que vretendem ingress

Escrever-=se-á a Mefalsin sobre
deva trazer cada chaver,

Afim de evitar situações desagr
solvemos comprar cigarros pera
fazendo um apêlo aos demais cha
a prática dêsse fício,

O Kibutz mandará imprimir certo

O relatório foi apresentado pelo chaver Mosca, que,
dé perguntas a respeito do

in Dorot;
33םש des, fizemo-nos ouvir /

à Mosztá - dependendo ainda de oportuna
efá .Klalit do Kibutz, + foram indicados os
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Na 6Lil
de Mefalsim sobre o meshek geral de quee que, por ocasiao de nossa aliá, nos será dado levar.

enga da chaverá Ana Teig,
eus pais,

ser escolhido, deverá
em Jundiaí,

a

23

or quinze dias, em local

x5
a sapataria de Itupeva,

imentos.

afim de dar meiores opor-
do Kibutz,

combin de chaverim do
rm se do andamento dos

ar,
ar—

ae

o meshek individual que

adaveis para o Kibutz, re-
08 que realmente necessitan,
verim no sentido de deixerem

e

es de Rosh-Hashaná,

 

Concedidos dias de noivado pa ra Abrahão e Eva, que aprovei-
tarão para gozar seu chofesh normal,

yaprodutos de Nagariãe Sadé para a exposição que
a reabertura da séde do Snif São Paulo,

Enviaremos

assinalará

Foi aprovado o plano de Iul, com nova orientação,  



 

 

PASEFOOT
foi aprovado o orçamento para Agosto e feita

de chaverim nos quartos.

rá Myriam, que não voltou ao Kibutz jun-

Kinus Avtzi por motivos perticulares

a seguinte resolução: "A Assefá Kla-
jra à abitude da chaveré Myriam; rele-

stado de espirito e resolve descântar o
Gi de ווה ₪

Concedem-se tré dias de saida extraordinária pera o chaver
Roterman, famili

Ratifica-se a resolução da Mezkirut sobre a conpra de cigarro

São adotados como parte do Regulamento Intêrno os seguintes

ponsos: (1) Gada quarto assinará um jornal. (2)0 trabalho
diário será de 8 1/2 horas, e de 5 1/2 horas na sexta-feira
(3) Em cssos de indisciplina, antes da expulsão, serao pas-
sadospor adverténcia de Mazkirut e da Assefá Klalit.

Realizou-se no dia 12 de Agosto a Assefá Informativa, qe
ouviu os relatórios de Sadran Avodá, Guizbar, Tarbub, Mazkir

Hachutz, Mazkir Pnim e Merakez Hameshek,

(Vide os relatórios nos seguintes locais dêste boletim:
Avodê à pag. 5; Pnim e Chutz nes pags. 6 e seguintes; Meshek
nas secções NOS ATAPIM e NO MESHEK; Tarbut em REALIZAÇÕES DE
TARBUT).

  



 

 

         

   
    

+9 5
KIBUTZ HACHSHARÁ "BIN DORQP! RELATORIODE SADRAN-AVODA

(A ל
RESUMO. DE HORAS DE TRABALHO ENTRE

18/71/50.e 18/y11/5)

ו SADE : 2 27,02%
|

-

סומא -876:35 10,2%
E PARDES 5 pe 154 :

1 MULA 124:45 1,4
. ן NAGARIA 855:45 10,0

MACHSHIRIM 141305 1,6
O. BINIAN 278: 45 3,2

REFE? 232:30 27
LUL 58:00 5%

G. DVORIM 54:45 0,6
TRATOR” 27:00 0,3
BAIT: Re 1079

MITBACH 14012: 36 118
NIKAION 38:15 0,4

| SANDIARIA -104:30 2

MAATTA 72:00 0,8

Saídas:

MEDICO E 306:45 6

1 DENTIST? 41:45 5%
. | PARTICULARES 79:45 0,9

E! MOVIMENTO 69:35 o
: A CHOFESH 189: 30 2,2

| MESHEK 203: 45 23
| DOENTES ++ 234105 27
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Refere-se ao trabalho de um chaver como auxiliar doב
trator alugado com um vizinho,

“ilRefere-se a horas perdidas por doentes no Kiburz, inde=
odente dos aa₪- para tratamento, <
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um novo divro de atas,
8 Ada papeletas

  

médico g quais a Mefalsim, di

nath Hatzed םס 6máico e Sobre eleiçoes, JOrga-
nizámos um fichário no ol iemos notar as cartas recebi-

das, em que data, e quar יס ndidas,

 

Ore Organi sámos e presentemente esta-
mos em meio de sua el Consta 816 de uma série de

observações de interésse organizacional.

"ORGANIZAÇÃO GERAL - 1) atas das assefot de Mazkirut
foram lidas sempre nas asserf imediatas, e do mesmo modo

as de Assefot Klaliot,

 

   
  

     

2 decisões de Mazkirut
foram, comunicadas atravez

ut, SÓ duasot de Mazkir

os Chaverim

A

não foram comunicadas, pedidos d

que as convocaram, [lira
aidas para médico foram re-

gularizadas, com a deci que os chaverim deven- trazer

notificação da Linath Ha dek para novas consultas,

ASSUNTOSGERAIS: Nêsve periodo tivemos alguns assuntos
importantes,a “que “demos solução jé conhecida por todos os

chaverim, Asyín, discutimos em asgefot de chevrá os proble-
mag.de ajuda a familiares nossos, caso do casal 28802, ques-

tao de prezentes e objetos do Kibubz e caso da chaverá 8

Teig. Sem dáridamalat foram bastar rias essas ques-

tods, e merecef de no osstads, até chegar-
תס8 8 6961880 considerar que eram asguntos:

vitais que vinhom de1 סס e tiveram ea soluçao

definitiva,
=.) EM nossas 0901001
kinussim, plano de Mest
visão dos quartos,

Tivemos duas.

Bariach e outra após de vo A

Na Mazkirut analisédba a qu 8620 d08 Cursos e, vimos

a. necessidade¿de mita gente no Kibuta paracontinuarmosos

trabalhos plane doa, para ou quais nos comprometeramos

com o Movimento. / : 0 880 poucos os chave-

rim com capafidade real para 80 daí o

número reduzidíenimo que a Mazk i

 

  
  

 

    

  

 

   
  

 

  

 

dos temários dos
06, Orçamento, di-

Mazkitut,
“uma Com o chaver
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- Também levâmos à ratificaçã da Assefá Klalkt a nossa de
cisao de comprar doravante cigarros para os nossos chaverim,
afim de evitar situações desagradaveis que prejudiquem 8 po-
81080 08 nosso Kibutaz.

_SAIDAS: - Não damos aquí as saddas dadas ou nogadas;, pa-
ra não nos tornarmos enfadonho. Entretanto, temos a dizer.
que o eitério por nós adotado foi o da necessidade do Kibutz
e também a do chaver, Lamentavelmente, a maioria dos chave-
rim que vieram pedir saídas só pensaram em seus casos parti-
culares, relegando os interêsses do Kibutza outro plano, Es-
queceram sempre que além do indivíduo existe o coletivo,

- Rivemos entretanto um grande mérito: o de estabelecermos
Como realidade a igualdade kibutziana, 0

Todo chaver poderá discutir as nossas resoluções. Entre-
tanto, colocar sempre como mérito principal nosso o de termos
O mesmo critério para todos, não tendo dois pesos e duas medi-
das,

e Pe

REIATORIO DE MAZKIR HACHUTZ

CORRESPONDENCIA - "Foram enviadas cartas para as seguintes
organizações: Vaad Lemaan Hachshará (S] Paulo): Brit Irguniim
Chalutziim (S. Paulo) Vadd Lemaan Hachshará (Rio); Vaad Hahach-
shará do 0910100 e Movimento. Foram versados os Seguintes as-
suntos: eleições de mazkirut; lista dos chaverim do Kibuta:
caminhão,

REUNIÕES:- 1) Com o Vaad Hachshará do Partido e Movimento
para tratar do registro do caminhão do Kibutz em nome do Dia
Spector, tesoureiro dêsse órgão,

2) Com o Vaad Hachshará do | «im Movimento,
para acertar o definitivo registro do caminhao em nome do cha-
ver salomãoZimerman, /

, 3) Com o Vaad Lemaan Hahachshará dá Orpeniza-
ção Siontkta Unificada do Estado de São Paulo, da qualesteve
augente o Mazkir Chutz por se tratar de assuntos de ordem téc-
nica, :

Co veDRABALHOS DIVERSOS: - Recebimento de CR$50,000,00 por con-
"ta da ão a de1950da-Sochnut e Histadrut Achidá,-

- Encaninharegto de todo o Alistamen-
to Elgitorel dos chaverin, E 8

- תמחבס do Balanço para o V. L. H,
do vevtiio e Movimento, : /

: ) - Envio de Orçamentos pera os
V.L.H. de 9, Paulo e Rio, e Brit Irgunim Chalutziim, 0

QReAndaÇÃO doFiCnáRio pare oMSלשםוכ
PROXIMOS TRABALHOS - Será convocada uma reunião para tra-

tar dediversos assuntos, entre 8168 distribuição de quotas
para as hachsharot +» |. a RE PURA de Oas

- Providenciarsse-á o dinheiro do Mo-
vimento para a nossa 80080828. 
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Nagariáeiu esti 126

ntadora Ana More realizando
de quinze dias + (066 sua vo!ta, sere

datado O novo Jul paraE Adquirir=se-%0 500 nt
de um dia e uma criadeira pera 200 pintos de o MED sde e
trução seráde eternit, internamente provida de lux para aumen
tar a produção de ovos (efeito térmico) pelos processos mais
modernos, de base científica, usados em “retz Issreel,

e
₪

םפה

O

0

GIDULDVORIM - Vendeu dois fa
inda das rainhas e conseqente instala
Esta em fias de realizar Avodat fruta ela0
ו colmeias e colhendo mel, Além disso, organizou

no que deverá ser completaido pelo Terceiro Garin,

vos de mel e
תב

ENVST - Presentenente estamos com uva veca e sua vitela, efo-
ra os animais de trabalho. Aguardamos a conpra das já famosas
"Vacas Holandesas !

SANDIARIA - Finalmente teve "nas instalações acabadas é nor-
wlizou O serviço. Pogsue armários em que se encontram guar-
dados os calçados em usoe os de aliá, bem como os serviços a
executar, material em uso, em estoque, etc.

NAGARIA — Foi instalada mais uma máquina, tambén construida
pelo seu orientador, Chaver Isaac 728188 - a serra fita, que
tem prestado grandes serviços. Foram. feitos armários para
sandiariá e bait, portas encia ete. Além disso, o Chaver
paises preparou alguns trabalhos de alto valor artístico para
a exposRio coneuorativa da reabertura da séde do Snif 5, Paúlo.

SIDE (erro)
anaEna

ZOMATE — À Nyelhal cultura de tomate jáestá Chegando ao fim
da codheita, Nao dev a produção esperada, devido as pragas
ainda assim, io resultado foi satisfatório,

CENQURA - A colheita se desenvolve normalmente, 8%8008 ven-
dendo 40 dz, de macinhos de cindo, cada semana, e a preços
fompensedores, A produção éboa, :

COUVE-PLOR| — paté sendo colnido o restante, cultivado mais
tarde. Os resultedos nao foram ronpensadores, conformme.os
motivos .já discutidos-no Rea enteri

y REPOLHO— Está sendo colnido A medida que amadurece, "Foi pron-
Mi banente combatida una “infêstação de pulgões, sen grande Pesul-
bado, pois o pulgão aindacontinua em quantidade, od

  



 

CEBO Es cultura de longo fôlego
limpa, até agora impossibilitada pela
disso, estáquasi ei dia. TodaDR

Começando a encabeçar,

+ >
< LFACE - Os 2 300 pés nsvlantedos 6 desenvolvendo

mente, sd ensadosו os cuidados necessários,

limpo, feitas ém as) adubações 88 ם neces-=

ao bom des envolviRenê nitro \ OS רכב, Inicio

BETE plantada falhou em part
כ dentro de poucos a O que vimgou está no

e em desenvolvimento normal,

COUVE-MANTEIGA - Crescendo rapidamente, dentro em pouco inici-

-á a colheita. Os pulgões que: a atacaram foram logo 600-

batidos com "Rodiatox". Readubou=se com 20 g. de compisto (sa-

litre - clorcto de potássio - supefosfato) por fé) Já foram

repicades as mudas vindas de ירי parva: cumenter a cul-

tura, 1 :
7

Ão = סרי fed A com a área da 150 m2, Há un ú

foram iransp mudas, Já foras feitas as ca-

Adubação con “100E de esterco e 15 ke, de abudo qui-

Esperamos para dentro de um més a primeira colheita à

Forem transplantados 300 pés, que já estao florando.

montoe e readubacao. Dentro en breve, as atadas €,

tutoragem, Os demais procedimentoscitados no Boletim Nº 3

não nos. foi possivel realizar por motivo de falta de braços,

mas esperemos positivó-1os dentro em poucos

HORTA. “DE CONSUMO

Está em colheita exrviiha, nabo, couve--rábano, alho e alho-

pozro, cebolinha, Belga, espinafre, salsa, alface crespa, agri

&o, couve-manteiga, almeirao. Os oito pés de xuxu já têm lata =

das e tutores. A fava está florescendo, a alcachofra erescen-

do bem, a sementeira de aspargos poderá ser breve transpianta-

da; 00 começa a produzir (dentro em pouco os chave=

rim terão com que sé esfregar).

Foram plantados 150 pés de couve-palmeira para O Lui.

De repolho, 60 pés para gasto. 0 mesmo modo, 80 de couve=

-bhbócoli e 50 de conve de Bruxelas; virá mais conve-rábeno e

outras vpriedades de couve E

Foram plantados alguns.Dea dé melancia,. pepino e nalao;

ervilha, pipoca, feijão preto. Dentro eu breve iniciar-se-á

ra colheita, À nove enltura de celgaestá crescendo bem,

econo pregáraro plano da horta, foram abertos diver-

gos. cenais qe RARo. poças e caninhoss $  א



TRANSPLANTE

formação do conjunto de taboleiros
e=se de quadros em nivel, de ter-

e revolvida, protegidos contra e ero=

é outros meios,

5 Jinhos, poços e canais, Semeados

pimentão, beringela, 16 alho-porro, e um centeiro repica-

do de couve-man

Iniciou-se a rea izaçao dêste pbano, com a semeadu

beringela pimentac entro em breve, serásemeado o 0

ו aradura,
no local da atual em

] el ) ra Esperamos terminar
vas e outros urgente pa continuar

do plano ב citado.

Estemos preparando compost

culturas que t à

se do terreno Di
(reversas20 Com

27 Ñ - »

EEl4 =RA

IEFITCAR

sól abraz

de 80 em, e largura de um me
metros, A remoção da terr

totelizaria talvez 8,000,000 de

penósos tra s do kibúutz. Todos

5 ari erim, foram. cora

apor Afinal,

irços, foi precigo reduzir o plano

riquecimento da terra com foi feita

Late 18e ו
meio kilo

a corri-

composicao foi revolvida com

antio dos "cavalos!', isto

futuramente, devengo
seja, as espéciss que de-

cova recebeu duas es-
às pragos desta região,

tão sendo

brotação; então
/ ¡dado יה 06 todo o ano, RO

em Junho ou Julho do ano0-0 será possivel colocar

enxertos das = ¿eds des Wiágara Ro e Branca, uvas

mega, de 008 001003080 6 necompensa no Mercado. 
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izações que mais atraiu os chaveri
Rn a capecit 1 e paciente

duas teu 1

ל

terminou o processo de reorganizaç:
marceçao dos livros, ete,, pela
biblioteca

NATURA bres ire portuguesa. as 1507 AVES

inglesa americanas... 51
18

E y 3 4

rancesa, 54
al

SOCIOLOGIA, TICA: Node
ECONOMIA, 4 188686...

DIREITO castelhanos,

FILOSOFIA, EDUCAÇÃO, co cevenscovececu
PSICOLOGIA enNo

DIVULGGAÇÃO

POBAD. Su to porare to o otero aloe ad no

Hésinda livros sobre judaismo e sionismo

e didáticos que ainda não foram class

“A bibliografia técnica e agrícola, ainda à

.qompletanente todos a enafin, 8 Ebastante'boa.,

e muitos folhetos e revistas, principalmente

CO do estudo dos chaverim temos

(infelizmente nenhum bom para ivrit)
Livros didáticos de diversas matérias,

A

A discoteca foi aumentadas com alguns discos hebraicos

que o Ema trouxe, bastante conssultados,

Ag aulas de ivrit reiniciaram- se com nove orientação do

chaver Ema 
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ste entre nós o 7886 7068888 Hachshará do Partido e Movi-

mento, para uma visita oficial ao Kibutz, afim de veri [CAT TO

andamento do plano anual, Para tal, realizou-se una mi ao

e Jachcom os seguintes chaverim: do Poalei-Sion, Aron Lern
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Spector; das Pioneiras, Sra. Eliza Zitman; de Lishk

Moisés Schnaider; do Kibutz, Simao Dechtiar, Pinchas B

e Abram Moszek Bauiwol. 0 chaver Simao deu as explicações ne-
necssáráas sobre o andamento do plano,

  

ae ה 0

tos com o já

em Ereta,

e os shlichim de Heros Po e ו

Kibutz com o Mazkir »Pnim e se mostraran sati
realizadó, dando-nos notíias de nosso kibutz

 

steve entre nós a companheira Sônia Rosenblat, ERiculto -
ra do Terceiro Garin, que recebem de nossos conpanhei
orientação necessária gobre ós trabalhos futuros a Tr

00000

Está entre nós o chaver Ledo Megrich, que visa profis-

sionalizar-se na Nagariá, afim de atender às necessidades do
Terceiro Garin,

Do CIVEUVEe1
Um dos על que estao na ordem aña de nosso Movi-

mento da suscitando Enormes discussões, é o da importân-
cia a dispensar aos Garinei Hachshará nos Snifim. Temos que
analiséla de duas maneiras: em função imediata do Snif e em
função futura de Hachshará e do Kibutz em Eretz,

Argumentan muitos chaverinquea necessidade de trab=1ho
para o Snif faz com que não possan "pérder tempo" em reuniõe s
dê Garin, tratendo-se de problemas nais longínquos, De imedi-
ato apresentanm-se, a meu ver, dois erros: o érro crasso de cen-
tralizar até a última hora (quando vão à Hachshará) os traba-
lhos do Snif, fazendo com que este sofra ea, quando pog-

riam a nde ficar no Snif como auxiliares e observadores; a não=
-preparação anterior, mínima que seja, para a qa deHechehré,

O Garin Hachshará no $Sn.r deve ser um período em que o

chaver se compenetra jáde suas responsabilidades dentro do 00

letivo. Necessita duba profissão que 8 permita produzir,

à escolhê-la de acordo com sua capacidade e necessidade do co-

letivo. Apreende a planificar seus gastos; adquire a conciên-
cia da kupá cômum; prepara o enxotal coletivamente fazendo de-

saparecer êsse futuro problema da Hachshará; sistematiza sua

vida, dedicando hhoras além do trabalho 78160 ao estudo do jv-
rit - tão fundamental para nós, a metodizaçã e constância das
leituras - enfim, dedice-se com o mesmo afinco 8 sua formação
eutraumas o ; 7 Rs BS RSS oRR

Os problemas de chevrá poden, vir a, tornar menores.na

la em que, durante o período de Garin no Saif, procurarem

  

   

  

gue a Y
os companheiros se conhecer melhor, parricipar dos problemas

comuns e juntos solucioná-los. 5
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