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Depols da Guerra dos 8018 Dias não poderíamos deixar passar,em branco uma machané que
não mencionasse os fatos relacionados com

êste marco de interesses

Os chan,ch m estão interessados em temas
0611608 ,88008 8 fama que tem o TZHAL,escutaramsobre a forma heróica em que defen

dew Eretz o

SEDER
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Escutaram e sabem coisas,Porém de uma forma

desordenada, incompleta e às vêzes erradas,
A finalidade deste tochnit;

é clara !-

43

Si chá

Auto

29

S4 chá

O Exercito de Defesa

ISRAEL, juntar novos,criar interegse pelo

de I graol.

toma c obter indeytificação com os defendo-,
res e compreensão das necessidades da Medi

Defesa

Moby 1; zação
פב

8506

GADNÁ
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NACHAL

biento da machanó.As peulot de kvutsá deve-

5º
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rão ser apenas eficazos

6º

si chá

Estas poulot tem a finalidade em fixar o am-

to geral
%

טי

para o aproveitamen

do amblente criado por elas nas a=7º

088 81es que determ nam o desenrolar da mes
-

יי

ma,
A finalidade é explicar as lutas e os aconte
cimontos das últimas décadas ,mas não trans- |

mixir conceitos juerreiros,
Ao madrich é txom que comece ao receber este

tochnit a refrescar a memória ,ampliç

ideas

junte mapas, fotografias, recortos,etce
Assim o nosso trabalho será facilitado e a

machané bem suceidida 4
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Deve-se dar uma sensação aos chanichim que
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1º PEULX

i- AUTO-DERESA>
,

%80]1ע28 que os judeus sempre
se defenderame

Relatar o maior número de fat
os possiveis,

a) Espanha

b) Russia (pogroms de Kishinev)
(0 Papel da Juvontudo.

2

Rossaltar a importancia do
apoio político,

4. Discutir so 6 mais válido morror
l.tando ou. .

Sacrificar a vida no nomo do Dous (Ki
dush Hashom)

2º PEULA qu ORGANIZAÇ
ÃO

Lo, Como se formow

 וeia:
Mostrar a nocossidados l)organiz
ar a reserva.
2)prática constanto
)3 particip: Gãa popular

DA

|

3, As Minorias no Exercito do Iexael
4 A participação das Mulhoros,

,
5. Como é dividido organizacionalment
o
3º PEULA

s-DADN 1

Mostrar o papel da Juvent
ude nas lutas da
, Guerra da Independencia

Uma aproximação aos problemas
básices da
nação desde colonização,uso de
armas,kl1itá

, de imigrantes .

Como funciona os clubes da GADNA

4

4

O papel chalutziane da GADNA
º“PEULÍÁ:

NACH AL

Mostrar que a NACHAL

tem tarefas diferentos

. de um exército rogular,

2

NACHAL como meio do col
onizar as fronteiras

3%
4.
5

PEULÁ- ISRAEL

Meio de colonizar e lutar
ao mesmo tempo,
O significado de um Garin
da NACHAL,
Mostrar num mapa as principai
s aldeias colom
nizadas pela NACHAL,

E os

ARABES

A situagão 8ºográfica,politica o
demográfica
- do 182801  מסrelação aos países
Arabosa

Debater com o chanich com
o Iszael poderia som

,

broeviver som um exercito em
prontidão no moio
de tantos inimigos,

3. Dar um resumo da política dos países
grabos
em rolaçaô a Israel nos últimos can
os,

Í

6º

PEULÁ

+=

INFILIRAÇÃO ג
1. A ameaça permanente de sobrevivência da Mem

"iná

2, Situação das Fronteiras .
3, 0 papel dos Rofugiados nos países vizinhos

4, Como são feitas as infiltrações.
5, 116010888 68
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s- GUERRA

DOS 6 DIAS
1. Dar um resumo dos principais fatos que
antecederam a guerra,
2. Dar um resumo dos principais episódios
6%

da luta
3.

Dedicar a valer parte da sichá a tiborto-

voo de Jerusalem,

\

4. Jerusalem Unificada e seus significados
Se Contar fatos narrados sobre a Guerra,tanto no Tochnit como de seu conhecimentos.

8º

PEULÉÁ s-

DEBATES

%-

1, Gomo Lreiz
-

.

deve reagir às provocações árabes
.:

ne

1

2, A Guerra leva à pazes

,

3. Há.posgsibilidade de convivência com os árabes?
COMO

INTRODUZIR

O TOCHNIT
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A machanê deve ser dirigida no sentido de dar a senm=

880860 de que eles a estão dirigindo,
VAADA HAMACH:TE s Lsculherem os chaverim alguns clom
mentos para ditigir a machané, Com isso criar-se-la
um espírito dd disciplina auto-mantida,
Falar aos chanichim do que todo 818 far-s -á

uma am

tividade quo lombraxã a peulá,

TAOFIUT :e

hn

pn

1) OCUITAMENTO - 1) camu lagem, 2) ocultamento visuals
2) OBSERVAÇÃO A DISTANCIA:- medição a distancias,

3)

ME TODOS Di NOSÃO DA DIRSÇÃO s- Infiltrações-

,

a) Rosa dos Ventos. b) bussolas,6) Estrelase
4) COMUNICAÇÕES :- formas de comunicação
a) Código Morse b) Semáforos c) Sinais de Pista
5) HAGANÁ ATZMIT :- defesa pessoal
a) capap

&) PRIMEIR 05 80008008 :-

,

hemorragias, insolaçoos, curativos
:

.

ma

.
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A luta histórica dos judeus em seu país contra o poder
romano, durante quinhentos anos deixou um legado que Seguiu
interrupçao, mesmo quando estavam em terras estranhas» Isto atuando,sem
primeiro, nos paises nos quais os judeus obtiveram o direito ocorreu em
de ser uma
populaçao independente e cuidar-dela.
5
"=
Assim, velaram por sua independencia, varias tribos judias da Arabiasconh
e-

cidas por sua destreza na guerra, quê sabiam lutar pela liberdade e morrer

como herois; tambem no reino dos Cuzarim tiveram
os judeys fama de guerreiros e durante centenas de anos defenderam a sua independenc
ia contra os rei

nos crigaos, e muçulmanos da regiao.»

»

Nos países do Islam, aonde og jugeus participaram

ativamente
na vida politica, tiveram Possibilidade, e as vezes
a necessidade em tomar |
parte tambem no exército e na guerra, se nao como sgldado
s, na qualidade de
organi

zadores, chefes

e oficiais. Pelas fontes historicas infere-se que tor
dos estes dirigentes apojaram-se em suas atividades
muito ou pouco, aberta
ou dissim

uladâmente no círculo judeu próximo

a,eles, que lhes prestava ajuda
e Colaboração. Rabi Paltiel, organizador do exérci
to fatimita, era tambem
Naguid (chefé,principe) das comunidades israelitas, reside
ntes no Egito e em
6

Um fenomeno semelhante é a asce
no sul da Espanha. As ondas imigratorias dos nção do Rabi Schmuel Hanaguid,
barbaros do norte
A

es

:

da África a
ispanha, nao apenas retardaram o processo
de fusao dos elementos etnicos,
que conq

uistaram o pais,o dominaram, como também deti
veram e ate impediram
ste processo, especialmente nos periodos
de
gran
de
aflu
encia imigratoria da
Africa, À atitude dá Gosconfiança dos jude
us
emre
laça
o
aos arabes era grande. O fato de ser judeu foi que levantou
a posiçao dos judeus políticos e
Seuscirculos, e pgr isso Schmuel Hanaguid consider
a a sua luta, comp luta de
150881 , 6 8088 8
çao judaica mundial.

dignas de ser proclamadas e ser transmit
ida 8 popula-

a
Em Eretz Israel a participaç
dosjudeus no mando militar teve importancia nacional. Muitos dos fortês ão
castruidos pelos dominadores fatimitas em Eretz Israel, foram entregues,
ao parecer, aos judeus, sobre os
quais recaiu a responsabilidade de vigia-las
e defender, Uma 66185 331.

'
A fotaleza de Haifa, distinguiu-se em modo
especial nas lutas
dos Cruzados, segundo testemunhas da
epoca. Éles assinalam que esta cidade
molestou

aos Cruzados mais que às outras, e as autoridade
s atribuiam grande
importancia aos seus habitantes. Com habitant
es
judeu
s,
seu
exeréito contava com a maioria judaica. Sua defe

sa foi feita por judeus, e por isso os
erur
zados consideravam vergonhoso para os crist
aos a vitoria dá cidade, PropuseTam
aos judeus de 18708 que se converte
ssem ao crist

-

ianismo.
Prometeram-lhes deixa-los com suas Dossesso
es, concede-los liberdade, e em
troca pagariam as autoridades cristas
os mesmos impostos pagos aos muçulmanos.

Distino foi a auto-defesa nos paises cristãos.

Pela primeira vez foram abarcadas todas as populações judias dos países

cristãos da Europa, diante do problema da auto--defesa durante a época das Cruzadas.
Já nos primeiros dias da Primeira Cruzada, notou-se o isolamento judaico. As autoridades prometeram proteção, o rei prometia solenemente zelar pelos judeus e a mesma
avitude tomaram as cidades. Apesar de tudo isto, a Primeira Cruzada marcou a primeira época em que levou em efeito uma matança em massa dos judeus, através de todas as
comunidades aonde w:ssou. E não apenas porque as autoridades, que haviam prometido
ajudar não ajudaram ec cmmpriram a sua palavra, ou pelo carater suhversivo e popular,

do movimento da matança, mas também porque "os cidadãos das cidades colaborazam nos
assaltos contra os judeus", Se bem que houve ao principio, por parte das autoridades

aqui e acolá, intentos em defender os judeus, a medida que o movimento crescia arras

tava também os habitantes das cidades. Por uma parte lhes interessava desviar o descontentamento social proveniente das massas incorporadas ao movimento em relação a
eles, os senhores, orientando-os contra os 100008. 18 76268 +ל1 ממבת888820503 0
na matança dos judeu 3; uma vez quo estes haviam depositados seu dinheiro em suas
.
.
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de
שו
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ms
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maos, e participando
eles na propaganda anti-judaica
não tinham necessidademem resti.
tuir os bens,

Esta situação de isolamento causava aos judeus uma sensação de q?

da sua luta e auto-defesa, na qual haviam colocado todas 2s suas fórças, não ha
ra 81es perspectivas de salvação, o que esta luta 86 poderia ser una Gesesperados cujos olhos dirigem-se ao céu na espera do milagre. Porisso a auto-defesa trouxe consigo um séquito de imolações: sacrificavam os seus familiares, a seus amigos e abandona,

nam a vidas

Apesar disto foram muitas as tentativas vas de defesa. Ha Bohemia,
lugar

"aonde o rei opinava que cala um devia dofender-cs por si mesmo',

os Cruzados foram

atacados por judeus e "uns 200 germanos cairam pela espada", im uma das cidades
os ju
deus armaram-so e constituiram um batalhão que lutou contra o inimigo e os
colocou em

fuga .

Merece destaque especial o sítio dos judeus em York, porquo lá o3 em suas

circunstâncias revelaram-se os fundamentos e os caminhos da suto-defesa haquêles
dias

Outorgou-se aos iudeus a possibilidade de resistir na fortaleza de York,
posta a dis-

posição aos judeus pelo rei, Poróm quando todos os Jo

encontrxeman-ge no'vouditos

»lor foram atacndos por uma turba de artesãos, tolos os jovens da cidade, multidão de

camponeses e um nriúnero pequeno dé soldados. 08 judeus não

estavam suficiontemente Pro

5

vidos de armas, nem treinados para a guerra. Sua sorte jê estava selada. Incendiaram|
a fortaleza, com todos os seus bers guzrãados nela e depois imolaram a si mesmos.
O direito dos juieus dofenderem-se, chegou a sor fixado em Beis. Assim uma
lei estabeleceu, entre os direitos da comunidade de Toledo, que se algvém for castiga
do ou morto pelos judeus durante um ataque aos mesmos na fortaleza de Toledo, ninguém

estava autorizado em julgá-lo ou acusá-lo de assassinato,

Os judeus mesmo, como vimos , necessitavam de um apoio que possibilitara a

auto-defesa. O ponto mesmo era um problema político. Além das armas, os judeus de então necessitavam de uma certa fórça política, que colaborasse com 6188. 26 0 geral

observa-se claramente que apesar das numerosas traições € violações de acórdos em to-

do lugar aonde os judeus assumiram a auto-defesa apoiados por um fator potítico in -—
fluente, tiveram perspectivas de salvação sua auto-defes teve resultados positivos.

Também nestas

“pocas a auto-defesa foi resumida em teorias e ensinamentos

608 880108 e devotos. Por uma parte, os sábios asseguravam que todo aquéle que santificar "O Nome e entregar sua alma" ainda que o queimam não sentirá "dor alguma", Ades
traram desta maneira para que a gente estivesse disposta ao "Kidush Hashem",

zado para deixar-se m
Por outro lado, advertiam que o homem não estã autori
:

matar .

XVIII, na qual conCom as mudanças fundamentais surgidas no fim do século
Pátria e em conse uma
de
filho
cedeu-se o direito do judeu ser membro da sociedade,

.
quência disso era necessário também defender a Pátria

um dever partiDêste ponto de vista, o judeu mesmo iluminista, considerou

ce ao conjunto de cidadaos,
cipar no exército não apenas como expressão de que perten

defender a vidas,
mas também o caminho pelo qual poder-se-ia aprender a guerra e

Esta explicação não era ''um recurso racional", lógico, e teórico. Muitos
o e

integrantes do «srcit
testemunhos dos fins do século XVIII, indicam quê os judeus
um direito e obrigaersvam
consid
lugar
todo
em
batalhões 08 Guarda Nacional( França),
de desordens. Duranivas
tentat
de
e
cêncis
eferve
de
dias
ção defender seus :ipmãos em

te a conquista da Itálla, os judeus do exército francês apressaram, depois da tomada
de cada cidade, a indagar o cituação dos judeus e deferdé-los, pois um dos “ísbolos

de que
que déstingue as mudanças da revolução foi a introdução no meio da juventute
ativa
ência
r
resist
revela
scm
ens,
desord
e
os
assalt
de
ça
ela não aceita mais a senten
tes.
sem defendor-se e lutar contra seus atacan

Tal identificação da auto-defesa com a preservação dos direitos adquiridos
alentou o judeu e o tirou do seu isolamento na luta por sua existência, É porisso que

somos testemunhos do fato, que ainda o movimento HEI: HSIi , originado da hostilidade
geral contra os judeus e participaram elementos ilustrados e o isolamento dos judeus
era maior do que em nenhuma cutra ocasião, os judeus defenderam-se em uma medida bem

maior do que era a expectativa dos desordeiros. A juventude judia deteve os assaltantes e impediu o acesso 88 ruas judaicas. Naturalmente a sua atitude de 20208 608002 -

tou mêdo entre os aksaltantes os quais foram retidos nos seus atos.

Com os pogroms do 1880-1890 na Rússia, começa como se sabe uma nova época

ao movimento
na história do Irraol. Êstes pogroms estão ligados a guerra aos judeus,
na Rúspogrons
anti-semita, emuito mais do que se pense comumente. Nésie sentido, os

eceu um "estilo" nôsia fixaram um rumo de tola a época. Pela primeira vez se estabel
sorte. Apareceu a idé
vo, destinado a cumprir uma função decisiva e terrível na nossa
es dirigidas por uma
ias "Os pogroms se planifica e prepara formas ãe revoltas popular

na existência de
organização ospecial, próxima ao apabato governamental, interessada

um movimento anti-judeu no país,

aldeias,

sua ezpanção e sua consolidação",

Os pogroms de 1880-1890 abarcaram 40 comunidades e população de mais de 150

e o número de judeus que sofreram alcançou a dezenas de milhares.

Os judeus sentiram em tôda a sua crueza o abandono por parte das autoridades
e seu isolamento da sociedade. As desordens estavam organizadas e dirigidas, a auto-defesa era espontânea e carecia de organização. Houve alguns intentos de auto-defesa

, em especial
nos quais garticiparam principalmente a juventude estudiosa e operários

8000001208 e cochciros armaram-se e conseguiram muitas vêzes colocá-los em fuga. Em
vários lugares em Odessa, triunfou a juventude estudiosa em seus intentos em organi -—
É in
zar uma defesa do povo organizado, participando estudantes, artesãos e obreiros.
tamsão
defesa,
da
ão
organizaç
na
ram
participa
que
teressante notar que os elementos

pém os que marcarn o nôvo roteiro da história de Israels o êxodo da Rússia e a "'revol

ta contra o Calut”,

«

No sentido histórico as desordens de 1880-1890 influiram de uma forma decisi

va, sobre a auto-defesa judaica já que a partir dai aprímorou-se os métodos de auto -defesa .
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resolver seus problemas economicos e-so
ciais e sobretudo 8 integrar às dezenas demi
.
lhares de imigrantes que alulam ao pafs
Mesmo assim continuava a ameaça de um ataq
ue
4rabe e era, necessário manter-se contante
monte alorta,Fazia falta,8m dúvida sum exo
pm
cito permanente ,não muito numeroso, poré
m capaz de adestrar a nação nouso das arma
ss
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A lei do Sorviço de Dofosa, promulgada polo Parla
mento Israeli
em agosto do 1949,0stabclccendo a baso
do serviço m 1
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Até q dozembro de 1963,0s roçrutas de 18 a 26 808
6668
prostavam sórviço militar obrigatório por
dois anos 8 moio
-

anos'o moio,As mulhores solteiras. de 18

a
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26 anos de idado prostavom serviço por dots
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Qutorga-se adiamento somente'a um Ilimitado
número de estudantes da Univorsida

do Hebraica de Jerusalemyao Technton,0s

homens fazem parte da reseiya
até a idade do 49 anos e as mulheres
sem filhos até os 34 anos,0s reservista
s do ame
bos os soxos podem ser Shamados às arama
s pelo espaço de 3o dias consecut  מסץpar
ano, além de um dia por mês ou três dias consgout
vos cada três meses.Dado que a reservacons”
tituo o grosso doExercito de Defesa de
srael ,sua mobil zação em tervos de paz
cfotuam
80 para manter c .elevár sua preparação
milltar,e para adestrá-la o manejo dar
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Por conseguinte ,0 Exercito de Defesa de Israe
l está integra-

1) núclco regular (professional) - 2) os rocrutas quo fazem serviço militar
e
3) os reservistas,
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O chefe de cada unidade é um AIUF,o equivalent
e de general de brigadas

ada

dE

7

יק

0 5878 86 1-3 1três comândos -torritorialss=

1) O Comando 80 Norte,cujaFronseêra princioa é a Séria 2)

O-Comando

3)

O Comando 81 .0038 +200 ira principal é a
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tos acerca da função da mulher,
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outros cargos atast
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082-80 100  מס804

so básico Instrução militar
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S homérs a soss-»Iligade de dodim

o

e88,260

Aa passar por um cur-

xomes psicolôgicos e vocagtona” ₪88 mulho-=

268 passam a ocunar'cargos de empradia, rolefonistas,o
 איde radio,encarrega-

das de depós“ió,cto-Outras ocupan=se em dobrar varequedas

bôas condições Almumas são
Há quem fazsm

cursos

hebraico o quiras

.
2tarefas nosuma
9188 ₪6 0098 560

esá dy

enformolzas.cu dodican=se às

em cu pares,tez
ari
:

46085 sobre si

Las

)
aloianenvos
|
|

Do”
00268 co
+

sr. netrumoítos em

:s quliuralse

pe idade em ensinar

e 00607878 6
ros sorarados,

,
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GADNÁ éuma organização nacional israeli que
abarca atualmente a”
dezonas de milrares de jóvens de 14 a 18
anos e que fora criada na época pre-esta
tal
pan do o povo judeu debatla-so para reco
nquistar seus direitos e converter-se em
uma
háçao goberana em
sua píópria terra,

2

OS. quadros juvsals da GATNÁ que fora

rosultaram ser um meto

-

Crisd
ideal sque podia coordenar as funções os Na época pre-estatal
educat vas  ממ.8

88071776 com uma ativização da juventude
em empresas de proporções nacionais e cêvi
em proporções nacionais ,
cas
-.
Na época da imig

ração massiça, fora
de novos Imlgrantés o prestaram ajuda Inap m os rapazes da BADNA aos acamp =
roclável no processo de Entegração
da juventude recem-chegada,

mentos

-

=

.

-

-

O serviço nacional. ,pre
5002000 a estes aosproblemas da coloniza stado pelos alunos das escolas secundárias
ção fronteiriça e os pérmitiw colaborar
omprosas comoa florestamento dés áricas
em
| montanhas de Bullboa A vivência juvenil

que represonta a saida de um acampamento
independente no marca da GADNA tranform
a-se
em uma vivência educativa pela qugl
a juventudé enfron a 0828 8 0828 com
a
terr
a
de
sua pátria o

com seus problomas mais

candenteseA participaçãodo jóyem na solução
problemas nac?onais permito Ínclulcar
dós.
ao jôvem uma consciência patriótica
de ser atim
vÍsta ,a qual é a fonte na qual nutr
e-se o sou amor pela Pafria,
-

-

+

-

ss

1
Os quadros juvenis da GADNÁ abarcam hoje
em dia a matloria da juvenm=
tude israoliiBraças ao esforço o
vehemencia colocadas em jogo para
obter os objetim
os nacionais o graças
,

à flexibilidade das suas fórmas de atuaç
ão colocou-se a Gadná
na primeira fila do sistema educa
ctonal de Ísracl,

0

DA

EA DN

—

0:

Coma explosão da segu
à perspect-wa de uma iminente Invasão dos nda geurra mundialo especialmente
oxorcitos

uma al tornativa
:

de

diante

nazistãs defrontou-se o yshuy com:

sô: lutar e manter a sua sobrevivênci
a ffsica

Desta mane ira Começou a grande preparaç
ão da Haganá e toda a juvenm

tude fo! arrastada pelo torv
elinhas
E

e

E

4 atiyização da juventude ultrapassou
os marcos locais seventuais
uma nroj

0 esporádicos para rovest r

oção nacional

com a declaração do planó da
Edum
cação Física 8 va que começou a desenvol
ver-so nas 0860188 Secundár Ns 4 =

E
A,
- As intençõe do Programa tal como
foram formuladas pelos dirigentos forams= Desenvolver no jóvesm qual
idades de pontual?dade disciplina espe
* 068 f*sica,res stôncia a
cal, capatal vot

o que

-

possa aguentar as nclemencias do
do calor,que não totroceda dian
frio e
te a fome e a Sede,que seja capa
z de suportar qualquer
carga com segurança

o valentia,

Osurgimento: do EstadoDo Israel determinow
uma viragem básica e
substagcial na história da GADNA.Os
Quadros Juvents deixaram a clandestinda
de e crio
se o Coma
ndo da Gadná como um ram:l

espec"ficoda TZAHALe

um

- + “ Nêstas novas condições entrou a GAINÁ em açãosm

,

2 Oficiais 5 insirutores passaram a viver. em acampamun os de transito
,Funda-

ramaquí clubes da GADNÁ nos quais 80 concírava a ו ו
-7 O pessoal da
GADNÁ ocupou-se de tudosoducação ativização soctal,ensino - princé
po og bás* cos de

l“mpeza e h'glono,ori entação professlional,at-dades gultura” s cuja Intenção era
dar
a conhocer os valores da 800108866 1 sedugação ctyica, Foram organizados encontr
os
entre 8 juventude im grante e a veterana do páls, cursos, seminários,etcs
ו

ו

ו
-

-

4
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Os aspectos dofengi vos det.

cmninarama necessidade de

programa de instrução milita» «com a da de preparar» a juven desenvolver um
tude fisica o es.
p'ritualmento para o serviço militar regular, O. objetivos da colonização
6 0806מ-

volvimentoforam expressados assim ge 1) assegurar a participação ativa dos
alunos das
escolas nas empresas colonizadoras, revordos“mento do deserto; 2) despertar
o fortificar
o sei q da juventudo a sensinitigado velos problemas dos
imigrantes.

|

MARCOS

DE

ATÍVIDADES

é

As ativigados da"GADN$-abarcã,a dezenas
de milhares de jóvens em
0:0: marcos adapt paes  בrcal
idade sraelis Istor se realiZa nos segu
intes cur sm
1 «= noel-namemt o no lugar de residência
e os estudosa

2»

mrolnamento À מ כ

\

3 - Emprosas o atividades especiais,
4 = Ativlgados do inverno.

l- TrEIxaemyro NO INGAR Ti RES CDÊNCIA E DE ESTUDOS
emma mem

,

-

.

da 08 colégi os a e ו
 ו וno programa normal de
semanais 05 1r

estudo , 8 horas

amento, dado por 0 do Ministério
de Educação
de acordo ao um porgrama dado
relo Comando da Gadná
bo Os

clubes de GADNA ,di spersos em todos os
centras de imigrante,”

ד

,

;

mento e bairros suburb”as ,pstão

de todos durante 88 0988 6888
ERES estão orm

=

ganizados em grupos" de irelnaç

Ea
0

₪

em adido de desenvolvi

ê d'jSPos“ção

6 percações,sals importantes atuam clube
s que se  א חיàs ati

v-dador e spó cêficasgm

₪

= =

-

Clutos de Tiros- Grupos se dedtcamc
omoatiy 6 0 Cinto do Gadná Héxeo sm reune milh
ares de jóvens a  לàs
5%

* vidades aércas, . 4

dcGrupos de jóvens imlgrantes que se educam no ממ
voluntariamente e permanecem duranto 3 ou 4 anos

98808 8 completam

lá a sua educação formal e espec*alizam-se na agricultura.

2- TREINAMENTO
os membros da GADNÁ

“utensTgo

2 Comand o daSagnã mantóm um certo número de bases nas quais recebe
m
uma Enstrução ntens“
va,

.
o
0
:
A Base Central de Instr00 , em BERR ORAN E CDE
BOKBR + 5 inam-se rapá208.6 moças das escolas secundárias. dupanio Aa
clas Cada escola sabe ao começar o ana,
letivo. quando chegará 8 sua vez ds envíar os aluno
s aq trelnamento inte sigo. Durante 8s-

te treinamento são os jóvens subrç'*“dos a uma disci
plina semi-militar e” parto do tempy
passarão em um acampamento escau tico tempo
rário que  לmesmo 16782%8880 programa de:bd
tividades Inclue jogos, camp”smo, tiro ao ₪10 000
2070708
1 sto uma tradi ção j
à a que cada um dos grupos futuros da NACHA
L poder
inscrover' o nome do Garin com letras ₪7gan
tescas nas taderas das montanhas que rodea
m |
* BEBER ORAH

,

a constru r novos

80608 08 801“cos nacionais são realizados pelos gadna
imdesde ajudar
pontos de colon
t zação spqndar nas colhe tas, expedições
arqueológicas

e or-entam Jóvons do cidades em desenvolvi
mentos,

\
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NACHAL é uma formação especial do Exorcito Israeli para 8

juventude
ohalutziana de Israel e para os garinim dos movimentos 'chalutzianos do
GalutsCada jóvem

quando completa. 18 anos, deverá servir dois anos e meto,Para preservar os
garinim na época
do sorvíç

o militar e para não espalhar os membros do garinem diversas unidade
s do exércit
e que quer dizer - Juventude, halutziana Combatentç.0s garinin: recebem uma
certa autonomia
dentro do exoroito para contifiuar sua vida chevrati
Internas.

o
criou-se por, lei governamentad esta formação ospecial chamada NACHAL(
Noar Chalutz* Lochem);

à
:.+ Q grupo ao entrar na Nachal,faz antes ão mais hada aprimei
tre*namento milltar ,durante trôs meses numa base determinada para garinim ra fo e dó
da 'NACHAL,.

Nesta basco, chaverim e chaverot encontram-se juntos, fazendo às noites reun!õde
s Umanolté

Por semana é absolutamente livre, podendo o garin ser visitado por chaveri
m 
ch'm,etcelste 6  פמט0  סס*מda NACHAL já que nenhum outro soldado pode ser א
visitado
6 seu acampamento militar por civis,
.

5

e

-

.

₪

.

250078 68 primeira fass ão tro lnamento,o garin. passa para um k!bbutz

de

onde permanece nove mescscNo meshek os nachlalm trabalha
m como todos os demais chaver"m

recebendo cu continuando sya hachshará de kibbutz.0

garin tom moradias suas,mas continia
do sob1 d-se-p
 היהlna
É
dt e quando
6
E
vovend
ne
 וou uma
.
1
m'1itar
=
à
Surg?
uma ocas“ao
s“tuaça
o'm  הar oude
Segurança,os nachlaim são os vrimolros a serem chamados
s opcupar posições »
-

a

O garin da NACHAL as6 certo pontospode também escolher o

meshek” qndo .
pretendo fazer.a sua hachshará.Quando já foi escolhidoo meshek que o
garin
val completar.
6 sendo êste um Meshek -gyul(ãe frontolra),pode o garim ex!gir sua
hachshará no respectivo
k'bbutz escolh“do,Dopois «dêstos nove meses de hachsharê,ogarin passa
outra fase do tre“=
nemento numa outra vase miiltarçUma vez terminada 50 5%
alt-ge
para
o k'btutz de.
fronteira aond' vive nas mesmas condições do que os chaverimloc
als,se
m
obriga
ções m*
l*tares,mesmo som ter completado os, 30 meges, porque
ser um chaver de k!bbutz de frontoim
za já é considerado como serviço militar»

E
As tarefas fundamontals da NACHAL são. preparar
reg/00s para 6
desenvolvimento ospectalmonte ao redor das frontelras;trabalhar novas
em
cidade
s co 60 8
de dessnvolvimento aonde vivem, retom-chegados que precisam de consel
hos.Todos os integrantes da Nachal são voluntários,
Ro 1.

Quando a TSHAL crê que uma determinada região doNegu

ewou. qualquer ou
tro ponto estratésico precisa ser colonizadopor. questocs do
segurança, envla-se para lá

untão'garinin da NACHAL.Teto so faz quando rão aínda exstomcondições,
de hitlashvut rentável.is vêzos, passam alguns. anos até que hotachzut(ponto de colonização)
tranforme-se
SM »stt.yShuv f. cocAtualmonte esta localidade é preoarada por uma
autoridade central de,
planificaçãosos edificios principais,as casas são 02717688 com axtoce
dência e o grupo é
provido do equipamento necessparios

Até hoje em adia a NACHAL crlow quase 30.hotaçhzuiot

cuja maioria são
oje kbbuta 'm.Entro éles'os mais Imporiantes são:Nachal 0z,Ei
n. Gued (mar Morto) ,

otvatá, Grof"t (mo Aravá.Gonen (fronteira síria), ForazimModd!in,
Belranit,etc.
-

/

Resumindo ge 1( NAÇHAL é“ uma
.
1 E
var 08 ש8 מ"ת"ל6 מépoca de serviço militar,

formação militar especial para preser-

2) A NACHAL Ínclue também jóvens não oriundos dos. movimenm
tos chalutz”anos,cducando-os para Eibbutz e para
agricultura,
=="
דוו
ב

estratégicas

(3 A

NACHAL desomvenha um papel primordial na colonização
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FRONTE TRAS

A Superíicie do

Estado de 102861 8 tá
natura S Que const tuem
deyimitada pela fronteiras
o mar,as montanhas e
o, desertos as Montanhas
Ant 1íbano ao norte,a de Pres RU
do Líbano e o
sao do Jordão ao oeste,
Mar Medizerrâneo ao
o d eserto de Sinai ao sul e o
oestos
I
As fronteiras politicas
de .Srael limitam com o
Li ano ao norte,
“chomita do Jordania ao
e o Mar Meditorrâneo
leste, o deserto de Sinai
ao ocstes
ao sul

Sr aao norte o esto
, o Re nó
A

,
- - Estas Írontojras
são
ex
tr
om
am
en
tes-largas : 1.205,500 kms par
Pais cuja superf cio nã
a um:
o & upera os 2ZosTioo km
quadíados .

As fronte ram terrestres
sãos:
es

₪0 km: com o E“tano
6 im com a 8Sºr a

53%

km com a Jordãn
206. km com b Eglito

לכ

a

kn vom ₪ Paixa de
Gaza

As fronteiras
:
:
e em parte as li
a terros
. tros são em parte as fron tolras de Palest
nhas ge demarcação
ina”
estabolosi gas 20108 800
20608 664% cio de
194
9.
4 8 fronteiras norto o
nordest e foram est
Anglo-Fra

ncêsa do 192004 96:at
abelocidas na Convenção
olra com 8 Joradani a apa
onado da Palost na do
rec
e
cm
uma ordem do Alto Comissi
19226
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O Terr'tojrio do Estado de
1 srael const 1 tue uma estroi
8 gular;cijo ponto mai
ta faixa de 1
s
lar
go 6 de 169 km ao sul
to mede 1 5 kmde largu
de Bocr;Shova o o mais
ta perto de Tel Av +
ostroi
«Som contar que o
estro tando=so 85
tr
âng
6 68 em seu
ulo
do
Neg
uer
vai
ponto moridio nal em Ell
at com apenas lo,5 Ro
o
O comprimento do

pais é do 420 km

BAISES

IRABES

I=

os

tes

ISRAEL

No dia 15 de maio do 1948 os exércitos regulares do Egito, Jordania,,

S“iria e Libano invadiram o recem proclamado Estado ds Israel.0 propósito declarado da

invasaos"exterminar o Estado Sionista destruir a colonização judia ,expulsar os judeus
ao mar",

\

No ano seguinte ,após lutas crueis doram assinados os Tratados de

- Armísticos que pareciam

- então -ser um possivel meio a um acordo estável do paz e nãom

agr se « À verdade que
 ב1º ns Trtados d> Armisticios não se converteram em acordos.
duradouros mas pelo contrário sforam violados em numerodas oportunidades .Infiltraçoes de

- ironteira,Bloqueio do Canal de Suez,Ação Sinai, corrida armamentistaçetc.

Do ponto do vista israeli houve três etá, s nas relações entre Israel
o os prises árabes setapas caracterizadas pelo, que mais de importanto houve no períodos

1. a etapa das mediações,
2: a ctapa das ações ropresgivas '

3. a etapa de "força em potência".
A etapa mais longa e mais complicada é

etapa de ações repressivas

53-1956) É 1963-1967) ,começou logo dopois do fracsso da 1Xoposta israeli acerca de vonsaçoes diretas apresentada na ONU,

Três os motivos que levaram a Israel a adotar a política de ação rom

pressiva %-

1) apagar os inçôndios

nas fronteiras; 2) demonstrar aos fedayem que suas am

atividades de roubo e assassinato não trezem nenhuma vantagem 3) debilitar a pressão oci=
dental acerca da modificação das fronteiras já "cus os árabes ezigem ",

A etapa de força em potencial tem uma finalidadesorganizar מחט

- força política e militar que obriga aos países áraros a frear e moderar as suas

4

Um dos motivos desta 20115308 862 8%202₪1מ6% foi a constante entroga de armas modernas e altamente aperfeiçoados vor parte da URSS ao Egito,

O
6

DESVIO

DAS

FONTES

DO

JORDÃO

Os governos árabes anunciaram a sua irotnção de desviar o

curso natural das fontes do Rio Jordão,Tgl intenção

“ contrária ao Plano Hidráulico Uni-

ficado para a utilização das águas do sistema do rio Jordão para os quatro países frontei--Coss Líbano, JordaniaçSiria 6 Israel. O principal proposito consistia em incapacitar o

contitor'nacional do águas de Israel ,que foi consiruido e funciona de acordo ao Plano Um

nificados

O PLANO HIDRAULICO sEra um plano capaz de satisíaatr as demandas de cada um dos países
no ssntido de abastecer suas necessidades agrícolascEm 1955 foi negada a sua aprovação

formal em uma reunião da Liga Arabe,

Em j aneiro de 1964 os árabes colocaram em dpuvida o dircito 68 18-

vael sobre a sua parte do plano e começaram uma campanha de divulgação nêsto sentido,na-

turalmonte fracassada.

Decepcionados resolveram planejar e executar uí desvio que diminuis80 radicalmente o caudal das águas do Rio Jordão que chega a Israel,

O QUEEO DESVIO :-

₪

>

Síria e Líbano,

O Riu Jordão 6 +20מ068 8162 מסס8011מ810 66 802% 8%20001מ800 9072

tessHasbani e Nabias

O sistema

e o Lax:,os primeiros dois respectivamente na

é simples pois é impedir que as fontes do rio corram por

“ou curso natural ao território isracli.

Como efeito seria diminuir pelo menos em um terço a quantidade de 6-

gua no projeto Lago Kinsret -neguew e interromper a proporção de água doce no Rio Jordao| ,

aumontando perigosamento a salinidade do lago ,tornando a sua água inepta para a 1 בינ

O EROBLEMA

NOS

RYFUGIADOS

COMO ORIGINOU-SE
;-

O êxodo dos árabes palestinon
sos do território de Israel,começow ao
as ho

estalar

stilidades - "quand
ainda tinha sido a resolução da ON
m bem aprovada
U de 29 de novembro de 1947 .0 êxodo ne
o tornou-se mais
rápido quando estava iminento a in
vasão dos exércitos regulares árab
es,

Calcula-se que o total de refugiados
chogue ao máximo
homens os quais receberam nos
400.000
últimos 20 anos mais de 600
milhões de dólares dados .
Agência de Ajuda e Trablaho das
Nagçoes Unidas (UNRWA ).De todos
os problemas dosta fn-'
doleque Surgiram dêste a II Guer
ra Mundial - mais de 42 milhões
de pessoas 008281 08088-é virtualmente o “mico não

resolvidos

Eios os motivos s-

6

1) A maioria dos árabes estão radi
cados ainda praticamente dentro
das frontoiras
de Palestina do Mandato
éntre homenes e mulheres que
tem o seu mesmo passad

histórico,cultura idioma, e roligião
,

6

2) A agressão 4rabo contra Isracl orig
inou una imigração em duplo sentido:
rofú=
giados judeus dos países da Liga

frabo ,a mioria dos quais estao
em Israel,

3) Nenhum probloma de refugiados
Pode ser resolvido sem que haja
umaceitação
Por parto do país quo dá asilo,0
retomo a Israel não-6 possivel por
economivos e sociais o por
motivos
considerações de segurança,

4) O probloma dos refugiados
foi perpetuado

e de propaganda Mas na

artificialmento para

fins polticas
wordado a maior patto dos rofugiad
os estão absorvidos

nas economias do seus país
es do residencia.

4
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A Guerra da Libertação terminou com os armésilços,assi
nados por todos os
Iraque.Talvez do Ponto de v“sta etnico erambôas front
e ras, Dom
rém do ponto de vista gepgráfico e am multo pouco natur
ais,
países árabes menos o

de

Com todos os países houve diversos disturblos.Isto depen

dia da situação inn
forna de cada paés ,08 árabes usavam momen
tos d 7506178 עפקי8 571880  ע0 0 contr
a
srael,E
encontravam preter;os

para choques com

“srael,

Os ãrahos encontravam-se em condições do Infolorigado

não apenas militarmento mas também culturalmente, por 7880 
 ס86 entregava armas aos árabes.
O

problema continuava contre os países drabos. propositad
amente, sem solução Por exemplo
houvo algumas tontativas- Conversações entre Dayan
e Abdula.Firmou-se Inclusive umtram
tado mas alguns dias depois Ahdula foi asasginado Tamb
ém com o Lbano mas êste fo
obrigado a desistir devido às pressões da Sºrla
,
2

“Quando dosde 1955. Introduziu-se o fator

russa ao Eg'to é o Pacso de Bagaf (influencia anglo- externo no Oriente Médio: -ajuda
amer"cana)ça situação piorou

*reparavelmente A Guorra do Sinal

—A

é conseguôrcia

Hlsmoria DOS

disto.

FEDAYEN

x
Dasco, og “nicios 06 1955 68868 6900 aircos do assassinos
tranformaram-so
numa força semi.gilitar bem trolnada o organ zala,equip
ada
e
dirig
ida
pelo Serviço
1 Sua “técnica segula a linha
estab
eleci
da
pelo
serro
rismo árade "ferir e fugirt.mas 9 treino e o equipamento
especial dado a fstos esquadtdes. capa =
ctaram-nos a penotrar profundamente dentro. do
território !spaell,armar emboscedas

contra 5261760 rodovigplo,matar hogens mulheres e cr!an
ças,dinamitar reprêsas o

talaçoes do 80768 , 601801 *> 8
durante a nolte,etco

1

|

ims-

A forma pecullar do Israol,

suas 100888 sfizorom-na ul alvo
deal para estas táticas, de atacar o fugi
r,0 país extende-se no compr'monto suma

.

faixa
estreita, do terra ,sem hínterland.Sua
largura nunca ultrapassa 80 k lometros
.No
seu
ponto mas. estrolto ,osiá a fronteira e apen
as 14 k'lómetros do Mara Esta 5
comb nação, de, uma área terzesire Peque
na, com longas frontelras tornáram faci
l aos eg
qua lroes “nfiltrar-so,atingir base
s oiyis e tstornar às suas bases.
1

Os fedayeen são recrutados em sua

fa'xa de Gaza(entre os quais muitos refugiad matorta
os).

entre a populaçao árabe da

Pe pus

As at vídados intensig cadas 1 1 aram-sg em
fevereiro de 1955.0s tandos
ntroduz”do

de terroreram

s para f-car o máximo possivel
de tempo, enquanto durassem

as prov'soes de mun'ções e explosivos

As
Na nóitw do 24 dz mabço de :55 celebrava-se um çasamento.no
povoad» de
Patsheno Neguev.Os colonod “migra
ntes do Yenem e muitos amigos convidados,
estavam
roun dos núm salão central.0 casamento cra celebrado no estilo yeoment
ta trad”conal

e colot do «Dore ponte apigatam-so tôdas ac luzes
o rajadas sibtzaram no salãosUm dos
morto e vinio

presentes fo”
2

outros for"dos,alguns gravemente

 בcomeço de setembro do mesmo ano,qratro trabal
hadores

que viajavam

puma caminhonete ca ram numa emboscada no meto
da esirada 8 foram mortos Enquanto
“sto

a

“mprens

do govêmos,

0607678 admitia francamento que os esugadrões recebiam Instrrções

Um Pouço mais tarde , dayen ,que operavam no Libangpreparavam uma emboscada... ..
ao nibus que v'ajáva de 8180 a Ha
façtacando-o..com-fogo-de metralhadoras-e matando o
fer ndo 12 pessoase
*

As óndas sangrenatas conti uaram

-

semana após semana,e atingim seu cume em -

abril do '56 Quando em menos do 5 dias lhmivo nada menos de 64 ataquos Catorze pessoas

foram mortas ce 43
.

ferifas,

.
.
יא
4
A  קהmel nota aprovava e Nasser proclamou-os "8 o qu s tudo m 8-

so páis 6866 0 0%

palhar-ses!!

com o qual penetrastes em toerr tório

nm" go deve es-

1
1 8  עס1 anças,é
0
Talvez o mais repuganto dêstes assass natos
to”1  יא66 876

seu profossor na escola agr cola do Safr'r ,perto de Ramla,hÃs cr gnças estavam prat—=
,
cando Tqzas y quando repent namente apagaram-se as juzes e fogo ce fou. os presen Gm

A ma“or'a das cr anças

eram orfãos cujos pais haviam perecído nas mãos

dos nazistas.

“Houve algumas roprosgltas entre as quais anão Kalk* . saondo perdemos mu tos
soldados «Uma em Casanta no Eg'to algumas nas frontelras com Siria » T*bano,
Por trás da operação dos fedayeen ocultava-se o. perigo de um atáque em grando
escala contra “srael,por parto do Eg pto e outras naççes, árabes  חש2 nhas.sCom 0 aumento
do congontração de armas ç soldados na Pen'ncula de S“na” nao teve o governo
outr a
8 1 gado do se qntec par,à unvasao érmanente c quo a FORMEpan no te
ro eg pc'o e extorm nar os ninhos de fedayeen,
7
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LIBERTAÇÃO

0 ₪ = — —

Em 1964 e 1965 em diversas reuniões de cúpulas dos
países

árabes criou<se
0 ganização de Libertação Palestinense dirig
ida pelo Ahmed Shukeiri um advogado.
Criar
am um exercito scomo meio"prático"

para cibseguirem os seus intentos.

Como gradativamente as relações entre a Síria o
0 Egito foram se estiremeconsede
cm
Gaza ,os sírios criaram uma
oráganização semelhanto com fins apenas de sabo
tagem e infiltração em lugares não milifam
res chamada
do e o Exrcito de Libertação Palostinense tinha
sua
EL FATAH, Todas as opera

ções de sabotagem antes da Guerra dos Seis Dias
ogstiveram sob sua égide e organizados e
planejados na Siria infiltravam pela Jorda
nias

. Hoje em dis estas organizações estão sendo desba
rrat las pela polícia israeli
nas regioos libertadas da Jordania e Egito(ga
za).
As suas pricnipais atívidades consisti
a em atacar povoações fronteiriças caum
sando danos em civis,em propriedades
o na segurança interna do país.
Calcula-

se que nos ultimos dois anos tenha
havido mais de 160 atentados emdim
versos pontos do pa“is isto 6 3 por
semana em média.

-

אע

30 כ אג
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“Jerusaléma inda טל nos refe” os 08 aparatos de r43!p trange

זע

istas, mas lá cont “nuavam, caindo vim
mit am maravi110888 8 sobre  לas e conqu

timas nas ruas e,1º fogo dos morteiros jordanos tyar” am! as velhas ruas cont“guas à mm
ralha da Velha : 6 0

0 grandç a” a foi ,precgaído por quas grande, 5  םס8
começou com um intenso tombaudelo de artilharia e mortelros jordantanos 0020 ₪09
 הטסמ06 .70188267
A

0

 מ טסה0 702  מס8876 71 ₪ 8 201 tomou.um aspecio

shabás*ico: ruas vazi as, sem vetexlos” ou pedestresoÃs vêzçs apareçia algum  "טפtanto que «

se apressava 2 chegar ais re Ég“95.0 bombardeo jordan.gno, fazta-se mais, ntenso o 8 .
golpes devolvidos 1580608888 bazucas e morte ros aingam* as fortigi cações jordanô»

anag,0. 110 for forçado, a,retirra-se pará sua segunda 1: ממcontinuaram as bom-

bardeios às zonas restdenc>ais de
q Jerusalem,0 bombardo*o pão fo! s-sten attco sas bas
las calam acut e acolã.0 melhor era. permanecer nos rofpugios.

0 quadro criado pelas noto!as que 40608 esctutayvam: com. aten=

2

0 que. as forças 8

às vêzes

preparam-se para tomar

+

Cidade Volias,

82600 , סטף8 jordan” anos fasem todo o 20887701 nara facAltar a 982018, -

Seu primo TO pasáso fo”

como já fo” dq “to,expulsa

doseia Comissário ao ₪01

og observadores. da Oy do Palãc” o,

Salem, com o objet! o & asgaltar o baírro de Talp ôt

de Jo

ar a Ramat 2802076 .\ conau sta dio Dtelo do Alto Comissário por nossas tropas

e

*- ור
0 tyo um passo, para a congu  מga aide“a Zu-Bahr,ao sudogsie de Geno
Moniio ee
ao
acessa
י
ז

1
0
assegurando
Yerah
Shelx
a
ng
at
onal
e o bráço soypuontr.

800785 3 0 anos fort!flcam-se em Augusta visória e continuam bombandeando es

+1
087220580 0 Lais de Jerusalem»

Já na mada,ada de. terça translador'o Estado Mal or a Brigada..
de Paraqued! sta de "Mota " 8 Juro“d"sção do Comando 00מ182%. 880000, 5882028 00
nou ao comando Certrad a ma s dificl das pssCossentrar polo Noriedso Jerusalem, gonqu 8-

tar a escola de Biro” 0 *k סץ82 e o bairro norte-americano além de, abr'r camnho

ao Mon“o Scopusos multaneaménte ordenou ao Comando da Brigada outra missão:programar
a conqu sta 68 0 16866
Quando levantou o sol na manha de torga enquanto

os paraque-.

distas de,"mota! lutavam cm Jerusalem. spodo o Comando Central “nformar ao Estado: Ma' ox

ao o caminho ao Monte Scopus estava aberto por completo e que o Norte de Jerusame fo
1 60
+.
E
-

5

çao fo”

4

4

idos notícias o rumores o a cmom
Enquanto isto chogavam aos uv,

tal p que não puderam pormanecor nos sous 20567 7

E

É

As notíol as que captaramrefer! am-=S0, qu e ênranto, anoivo, for- —
o comando do Coronel Mordocha” "mota" Gur conquistaram om um.
,sob
ças do paraquodi stas
 מdao veloz batalha notuma o balryo de She'k Yerah,que, durante-19 anos ,008%* עו עולuma amgaça 205 talrrros do norto da cldadese corotomO "caminho até,o Monte Scopús,
Poudo depois fo” anunctado oflclalmento,que a alde*a Shlefat, também goi” conqu stada
se

כ

ge

-

me

,

“sto sTgniftcava que o cam inho a Ramala id aberta »Os =

*ס+84מ86%  סגםtinham
necessidade do mapas para saber ,quo a conqu'stas dêstes lugares
mplicava que a C"dado Velha,o Monte do Templo e o liuro das Lamentações- estavam cerm
cados por nosgças forçass

=s 24 horas foipronunciada um chamado, nstando aos pr! tantóés

8 4 8 na Oigado volha. renderca-seçA voz ressoava por toda a cidade o os hab”tantos
tem como a tropa que rodeava observavam o que sucod"a com grande emcção,€ 6705 60
sent mentas

“nexptessávo”s 08 sentam consclcniss de estarem presenc ando um aconte=

v mento históricos

A unidade de paraquedistas, a qual desde 8 primeira noite

da

guerra, começara a:rodear a Cidade Velha, continuava lutando tenazmente ate

o seu objetivo, em uma sangrenta batalha. Aqui nao cabia duvida que nao hatia

lugar para deslumbrantes golpes de blindados: tinha que se lutar de casa em
casa, e alista de conquistas nao incluia cidádes inteiras - somente bairros,
as vezes nada mais que um bloco de edificios.

:

,

A cidade velha de Jerusalem estavá rodeada completamente, as
2

-

suas muralhas espessas continuavam a resistencia, À unidade detêva-sa 'aguardan-

dp! Os combatentes render-se-iam em vista da sua situaçao desesperada?

Na manha de quarta feira ssou o telefone no comando da campanhas

Valava o Chefe do listado Maior, general Rabin: "Ha necessidade de concluir-se

imediatamente a ocupaçao de Jerusalem!!, Deve-se conquistar a Augusta Vitoria, o
Monte das Oliveiras e Kfar Zaria, e depois deve-se penetrar na Cidade Velhas

Às 830 desta manhã desceram parquedistas sobre as fortificações

de Augusta Vitoria e o lonte das Oliveiras e os primeiros soldados invadiram
a Cidade Velha pela Porta dos Leoes.

Eis um informe sobre a conquista:
+.

.

a

.

- Um bliindado de cor marrom claro avança desde o centro da coluna,

de tanques estacionados naentrada da "Via dolorosa! que conduz ao portao dos

Leoes. o unico Portao ao oeste de Jerusalem. O relogio indica 11:00 - 12:00
horas ua manha. 0 blindado avança lentamente e coloca-se na cabeça da colunas

No seu interior encontra-se jiota, o comandante dá unidade de paraquedistas, que

rodeou durante as ultimas 2l horas a Cidade Velha. Com voz emocionada, anuncia
no seu aparelho: "Paraquedistas, hoje nos estamos nos'portoes da Cidade Velha
com a qual tanto sonhamos. Podem sentir-se orgulhosos

5
O blindado de comando parte em corrida em direção ao Portão, que
ja tinha sido derrubado 82068 pelas balas dos tanques. Um som apagada de choque

e os, portoes abrem-se diante das forças de Israel. Atras do blindado arremetese rapidamente toda a brigada, aproxima-lo-se do Muro das Lamentações,

:
A resistencia vai diminuindo. Um quarto de hora mais terde chega o comândante Uzi Narkiss, o sub-chefe Bar Lev e o Rabino Capelão do Exercito Goren. O ultimo em seus braços um rolo da Tora 6 5008 ס
«Chegam a Mesquita de Omar, Daqui ao Muro das Lamentaçoes ha
uma pouca distancia. Os homens avançam ravidamente sobre a praça que rodeia

o edifício e emocionadamente conduzempse pelas escadas e ryelas estreitas ao

Muro das Lamentaçoes. O Muro das Lamentaçoes o ultimo vestigio do Templo.

Ha 19 anos que nenhum judeu pisava la. É difícil relatar a magnitude do momento. Centenasade paraquedistas suados, polvozentos com seus uniformes manchados
de sangue, deles e dos seus companheiros caídos - comprimem-se no estreito
retangulo a frente do Muro.

Soldados que durante dias combateram batalhas arduas e sangren-

tas contra soldados da Legiao e do Comando Palestinense; homens que nao

hesi-

taram lançar-se outra vez contra cada brechã, até que conseguiramdestruí-l
choraram lagrimas vivas, sem envergônhar-se. Era um choro de emoção e de ali-

vio, exaltaçao e profundidade de fe. Com as maos tremendo levantam a bandeira
azul e branca. Desde abaixo irrompem aplausos e todos cantam o Hatikva.

Pouco depois, chega Dayan, acmpanhado do general Rabin. O minis-

tro de Defesa proclama:
e
O Exercito de Drlcsa de Israel libertou esta manha a cidade de

Jerusalem. Voltamos a unir a cidade desmembrada de Israel, Voltamos aos lugar
res santos. Voltamos para NUNCA mais separarmos dela.
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Segunda Feira :- 5 do Jiinho

Nas primeiras horas dá madrugada
o radar detecta movimento de aviões egipcios.a Força Aére
a entrava em ação conm

tra os aviões inimigos e aeroprtos Em
tres horas,as batam
lhas generalizavan em toda a fron
teir
a
do Neguev e os rem
sultados foram os seguintes :-286
aviões ogipcias destroçados,5? aviõ
es sírios,27 jor=m
danianos e 7 iraqueanoss,
,

A artilharia jordaniana começou a
bombardear Jerusalem.
Natania,Ramat Hakovesh,Kfar
Sirkin e Saba bombardeadas,
:
Rafiah,Kahn: Yunis e Sheik Zuw
eid são acpturadas.Começa o
fogo contra GazasBombardeios
de Gaza atingem Nirim e Nac
hal Oz,

Forças Jor

danianas irrompem no 0182601 da ONU
residência do Alto Comissário.L
entrando ná
ogo depois as forças israclis
expulsam os jordanianos.
Forças israelis vindos de Afula
capturam 03 ב
+1

À noit

a

e a força marí:ima entra em ação em Port
xandria destruindo embarcaç
ões com foguetes e destroem
bases de foguetes,
Ps

Saíd e Alom

erça Feira -dia 6 de junho
s-

Vomeçám os ataquas de dogo de
artilharia na fronteira
sírias

9
Kibbutz Dan é atacado e conseg
uem segurar o avánço dos
blindados ,ocasionando grando
número de baixas.
A força agrea lança um ataque
sobre um aeroporto iraquoanosdestruindo 6 avioes
Shokoi e Migso,

Ao moio dia capiura-se Gaza -

4

Os soguin

tos 20080068 08% o sob fogosSzold, chavot Habshan,Rosh Pin
Dan,Dafma,kKfar
á,Kfar Renacsi Bin Guey,Tel
Ktasir,Haono
Abu-Gucila É capturada,

,

18

:

6 0)808211080מ8682% 06 (018
Kalkilia«Uma força naval ocu
80207. 1, captura
pa Sharm E! Sheik,
Querta-Foira - dia T de
junhos-

Batalhas do tanques em S'msº (Rir-Gafne,M
itla,Thamod);
Cerca de 1.000 tanques de cada
lado estão envolvidos.

&

Uma batl ha em Nablus(Schem) se trav
a na

qual os Ge
gipcios se retiram Para o out
ro lado do Rio Jordão,

1
ira
j
quinta Feira - dia
=
8% וg As forças cgi
E
pcias estão virtua lmente des
truidag,As
4

forças que lutam na Jordania com
pletam a ocupação até
a margem do Rio Jordao,incluindo
Hebrom: e jericós.

,

Perto de Haifa trava-so luta contra
subgarinos quo fom

ram destruidos.

Durante a noite Jordania e
Egipto aceitaram o cessar

fogo.

Na

frente siíria continua os ata
ques de artilharia o
caem sob o bombardeio Shamir,Go
nncn,Mayan Baruch,Maagan, Ami
r,ete

Sexta Feira -dia 9 de jun
ho g-

disto nossas forças Ylindadas Continua o bombardeio na frente síria,em nonsequencia
atacam cm tres linhas as 2691
0068 817188.40 sul do Kinoret as tropas entraram Por
Shar Hagolan em dircção

osuleOutra às posições centrais
a tergcira contra a Banias
o
e Mas'sadacDuranto 14 Hora
s lutou-sé avançando-se
até que quebrou-se a resist
len
tam
enencia da

te

Sábado - dia lo do junho :-

linha Massuda Kuneitras

A frente síria estava caid
a e tinha-se estabelecido
uma
fronteira

É
a 20 kilomstros da antiga ,in
leuindo todo o Golan.
As 18:30 os sírios aceitam
o cessar-fogo,

ו

Jerusalén está rodeada de nontanhas. Por isso a luta nela é una batalha

corpo a corpo, por posições fortificadas, e é também una luta pelas colinas que doninan seu coração. Tanbén a situação peculiar do nonte Scopus, que se encontra assedia-

do, dita un plano específico do ação. As fórças ininigas, una divisão na própria cidade e outra na Colina des Edonitas, tem tanbén a sua disposição una divisão de tanques
Patton que estava acanpada no Vale de Jericó, e que pode senpre transladar-se para a
cidade.

Enquanto as fórças de Uri lutam no cums da montanha do norte de Jerusalém, aprontam-se na cidade uma fôrça de paraquedistas, comandada por Mota Cur, para
lutar junto com a infantaria de Jerusalém, baixo o comando de Eliezer, e penetrar

na Cidade Velha. As tropas de Eliezer, soladados de reserva mobilizados parcialmente,
já no fragor da batalha, destinam-se para a ação no sul de Jerusalém, com o fim de
conquistar a região de Abu Tor, e flanquear a Cidade Velha, sobre as colinas do Mon-

te Sión, para a Porta dos Desperdícios.
As tropas de paraquedistas destinam-se a dominar o norte da cidade, a-

través da conquista da Escola de Polícia, a colina das Munições,

a Colonia Norté-

americana e o Musen Rockfeller. Logo após unir-se no Monte Scopus, devem flanquear

a Cidade Velha do leste, conquistar a Augusta Vitória e o monte das Oliveiras e pe-

netrar no monte do Templo, através da Porta dos Leões. A ocupação do cume da montanha, antes da conquista da Cidade Velha, impede ao inimigo trazer reforços à cidade
assediada.

Os paraquedistas e a infantaria jerusolomitana sabem que lhes espera
uma batalha cruel: luta corpo à corpo numa zona urbanizada, quando o inimigo se encontra em posições fortificadas detrás de muralhas de pedra, dirigindo um fogo de arti-

lharia e morteiros sobre a população civiel e sobre nossas forças, ao descuberto logo após de haver levado q luta dentro de seu território numa

penetração rápida e

enérgica.

A luta em Jerusalém se desenvolve sem que a Tzahal a houvera planifica-

do, mas uma vez iniciada se asende nos coraçoes dos combatentes o fogo chamejante de
um sonho antigo . Êles irrompem como um furação através das muralhas de pedra e fogo,

até chegar ao Muro dam Lamentações.

Moshe Shamir |
as Consegui -desfazer
-mo do aparelho. .de
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O sargento judeu parou à nossa frente e nos esquadrinhou com um olhar 01מ-

e penetrante Era figura clássica do verdugo.De estatura bai a,ombros largos,quase quadra
dossgordo,sua voz poderosa cortava o ar em freses rápidas e cortantessEu soube então que

êle estaya des jgnado a arrancar de nós os ofviáis mas também aos soldados os segredos
e seu quisesse ser digno do meu nome,era em suas mãos que eu acharia a mortes

Fêz-nos nethas Dotemos tajxar as mãos que cairam ?frouras entre nossos
joethos «Não esperava semelhante reviravolta,mas não ם6 460886228 8 respirar fundo como
meus companheiros.Eu sabia de bois começos que terminam mal.0 sargento dirigiu-se a um
dos seus homens e esgsforceij-me em entendé-lo,

- Vaje traga água para êles - disse o sargento- E tambémalguma coisa para

comon,mas que seja com da dedecente:

, Deteve o sol o o que já se apresentava a cumprir

a ordem | Eu ainda não chega a captar o sentido pl:nc de suas palavras, quando uma voz de
mulher uma moça 61ט0מ,0162 que pudo perceber ,. gritou-lho de uma das janelas do segun-

do andar ;ás nossas. costãss-

- São animais ! São animais perversos !.Não são gente 4
As 001888 4 sucederam rapidamonte,muito nais rápidas que mous pensamontos e minhas reaçoestao rápidas que alrmaram aos meus companheiros que não entendiam
uma palavras
,

- Você cale a sua bôca | gritou o gordo ruívo,com uma voz que hao parecia
que vinha dêle.Levantou o braço e ao olhar em direção ao segundo andar vociferounovam
mente sh
₪
₪
aa
» Retire-se imediatamente da janela - entendeus

Aqui começou meu grande conflito espititual:uma crise que me destroçou
completamente e,.«me levou a sor o que ou sou hojeeBle c verdugo ruivo ;êle pra um

homemeSijm fo; nêste ponte-que começou a-crise quo se multipiicóu por mil,até convor -=
ter-me fum homem que asp jra à pazijjudaico árabeo,antes estava disposto a dar pelo ôdi
o árabe- judajco ...e € ass;m a hi;stor a continua por muito %0000..."

Os fatos narrados

i
não são fruto da maginação.Do quadro pri 1081 2:08”

prisio nejros no patjo,as palavras do sargento,a.

intervenção da moça em uniforme mil

tar,a resposta cortante do sargento -cu mesmo fui testemunha disto.
O motivo pelo qual conquistamos os triunfo

de do soldado egipicio

- é provavolmente

tão rapido

ה
- a inferiorida-

maior; ncovin ionte para alcançar a paz,o

iúped mento mais sério para a compreensão entre nós e os vizinhoseCre io que a poss bi

lidade de paz entre Isracl 6 árabes se acham na proporção direta às poss ib il idades do

desenvolwymento destes pajses,do homem áratbv como

individuo e como e Jemonto social.
1

Existo agora única pergunta uma única prova em reâação à guerra,ao trinfo

e ao sangue derramadoso capitulo seguinte será êle a jaz ou uma guerra mais cruel aln=
8

da ?

E possivel qua da guerra

surja paz ?Do mal o bem ?Como afzoh que algo da

nossa capacidado dê sacrjf“co ,de amjizade,do amor ao próximo atravesse a tarre ira que
nos separa dos povos y zi nhos?
|
\
,
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SEJAM PURASNOSSAS ARHAS
(Asscifá ds chavorim num kibutz de fron
teira qu: sofreram vários atrques dos
fodaiym, e cujos campos foram incandiados
várias 6208 (
Prosidentos:

Chavsrim! Na cidade abandonada -cons“gu
imos suma quantidade fantástica de corcai
armazenados om vários depósitos. Tu
proponho que anviomos três caminhões
de
,
transportos para trazsr o trigo para
casa. Isto fará com que possamos alimihar
o nosso
d-ficit o ainda rostará para nós suma
quantia r=speitával.
Baruch:
u sou complstamento contra tal Proposta;
nao é nosso o trigo e não é fruto de
nosso ssfôrço.
Tavis

3 cu vos digo chaverim, quo possuimos
pl»nos dirsitos do faz-rmos o qua bom
enton40808 008 518 מהעגע%
ה

80604 80 8816 56  הצטןfoi into
rrompida completamonto
tôda a sxpansão 2 dssenvolvim-hto do
mshek o tudo isto por sua culpa! Não
apodrrar-so
| produto é tolico de nossa
parto. Isto nos compt» e não diga
is chavorim quo isto
não é moral ou não astá à altura d' chav
-rim d> kibutz. "ntrotanto abandonar
a tudo is
to é mmos moral,
Shlomo:
Mas isto pºrtonea ao “stado.

Zeov:

O que partonce ao Tstado? Desd>
quando p»rtencn

ao Estado? Até que o Estado organize homens para cone -ntrar todo
o patrimônio conquistados virão com
rciant's, carroga
280 s-us caminhões

» v מ6-ע08

80 8189270  עסקץproços d> mercado nogr
o, ” nós ficaromos
como crianças « gritar-mos obssrvan
do que tal ato não & digno, * noce
ssário qua nos or
ganizomos para enchar do 0 rºaãi
s as sacas de nosso dopósito
,
e
vend
or-m
os através do
Pp rmutas legais ao “"Hamash
bir",
Moshé;
00908 0 100008, 18%0 593218 ו
 ותv-rdad-iro assalto; não d-ixamos
cor.or soquot
uma gôta ds nosso suor sôbr- nonhum
grão dêstos c-r-ais. Isto não nos prrt
snce! Dasde
uando vivemos a bas» ds assaltos.
Se cxisto d-sordem, então nós prec
isanos  לת וגוה8
| ?81₪ 8198020000 806 7002
08 “lo propusess-» quo deveríamos
cuidar dêstos csroais dos comsrciantos do Tal-aviv.
Chaiala:

”Chaverim!” muito fácil nos “nganarmos,
principalmente no nosso caso. fsta trigo
é hoj- patrimônio do “stado » assim como

tudo que s> sncontra naquola cidada, Exijamos
as indenizações que nos cabsm, a
esporamos nossa frenta uma luta muito
séria, 08 von
tos Sopram, hoje em dia, mais
para

nização. “u my junto a isso,

os lados dos ascritórios que
par. os pontos da colo
» pr>firo mais um cano de água
qua um bocado do trigo, E

quando ficar claro a todos nós
que cada grão dºsts trigo só
nos distância mais dos canos do água, dar-mo-oj Por satisfoita.
Mas, minha intenção, * do me
ator a outro ponto
muito mais perigoso do quo áste:
ásto assalto cria sm nós uma relação
de d-sprôzo polo
trabalho,
Se 9 possível ssm>ar no Nort» 2910
prsço da samentas que não aramos
nom tampouco
plantamos ou colhemos, sorá também
possivel oxtrairnos vano do Machsan
ou alimentos da
dispensa ou antão fo;.amontas
da sor alheria

pois daí por diants insistir>mos

ou móveis do CGhador Hatarbut
para nós,
 מהprocurar o que não plantamo
s, O prejuizo para o

Meshok sorá muito maior do qu”
a brisa quo hoj” está soprando.
Já agora lutamos com so
co mosmo a fim do acordar às
madrugada, para
o trabalho exaustivo a que
costumados. 7 já que tomamos,
não otamos וי
porque não o faz»mos para os
bôlsos d- cada um? 3 onde 1
Temos parar, se nao consog

uirmos r-conhac:r o limit” da
pºrmitido » do proibido? Digo
º Topito que cada grão dêsso trig
o -nc-rra cm si um Grando mal cont
ra o qual mais %82do não pod=rsmos lutar,
Que s-jam puras as nossas
armas » limpas as nossas mãos
.

