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Os programas dao machanot deixaram de ser apenas sichot,mas 8 regue

pação, geral da poulá diária e principalennoto o sentido geral qus queremos dr

a class sichot om sí não tem o seu valor se não nos preocuparnos bustanto em

uni=-la com a ação quo 2 programa permite ao ambiente e torna-la vivaçDpois q

mos, dar também um ambionto om quo oe tzofim vivam como estivossem fazendo 1

1% - 25

- O programa inicia quando os romanos mandam Os judous pra o Galut o como 8

somos porsoguíidos-Machanoi Rodifoi;vo ga lut na Polonia 206090 notícias do um

jornal. da Hachshara do oו xosolvem fazor o mesmo, fazem Hachsharáa

0018 0 Hagar-Dofosa; como não 6 pormitido oles fazorom alia, fazom a 880816 :

4140 Boit num ataquo om quo so troca a npito polo diaçom ע%2 120 10 |

0 0do Identidado) o shcilonim para enganaroa os. inglasass vês para o. 5

kibbutz o 1a fazom uma mossibá do Kabalat Panim.Escrovom para o KKL podindo us”

cal para 8ashvut dofinitiva;o KKL 20820260 propondo 2 lugaros do colonização

גס 88116 0 foz um pedido ospocial quo venham- Noguoy toxrnarsso um das 11 nom

kudot quo om 1946 foram construidas do uma só voz(numa noito).

Fazom tiul para ostos 2 lugaros;pado 2 ou 3 chavorim reprosontam como so fossomos.

nabitantos daquolos locais o contam aos outros chanichim as rossçctivas --

as;l madrich com 3 chanichim tornari-so ospiõos quo vão ao Noguov.Hã um juri-

simulado ondo dofondo-=so o ataca-so cada um dossos lugaros o oscollo-sç formar

um kibbtz mo Noguov.yado fazem à noito HItiashvut, guiados por ospãõos,

à Haflagi 6 fazer o Kibbutz(“homa uMigdal) o fazor uma chovrat Ioladin,

No Éltimo dia, comomorar o lo£ Anivorsário do Isrsel,ja tomos nossa Modinã

+

EANACE 8
Quando os tzofim saom para as rm chanot Rodifot,qror dizor,sacm 0

120%% 182801 para o Galut;lovam consigo uma8 de Israol,o lovam também =

o Tanhach,Todo o,dia no mifkad da Machanô sora lido um txocho do Tanaách liga-

do ao toma do dia,

QUEGSIABAT as «=
0 toma do Onog-SMabat podo ser sobro-o tochnit;mas o mis adaptaval 3

a um onogoshabat do machanó,ondo .oxisto toda uma proparação do ambianto do 5)הלמ: ,À

69086108 aquul,blusa branca,kishut,nikaion geral,oto) sorá o próximo toma do "05056

Zázar os trochos do Tanhac sobro o 7º dia;o dia do descauso;vo las, É

canções do shabat,um, conto sobro shabat o o mais importanto 6 0 ambiento do alo 4 |

gria quo dovo roinaxo

GINÁSTICA 7 |
à ginástica &o forma classico não dá corto, principalmasto com tzofim,

o

Podoso ausinar a Dofosa com Maklot o bastanto jogos(do corrida,com cordas,ta sto

גts-מ+4וש
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*Primixo digdoMachano

SEgundodiadoMachano |, 0 pi

Toxcoiro dia do Machaná :

Noito  19:15-Mifkadçã9:30 Jantax,2os00 Toznocio Cultural.

Quartodia= Machand, -
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— — —o

jChoguda ao local, rogeição, instalação ;mifkad,tiul do xoco-
nhocimonto do local, i sra

Primoira poulá das, kvutzoí.snomo dn kvutsá oxplicação 80020 8 ממ 086, 50 0

programa 68 ת 06, 30808 .0%0( | 0

Noitosmedura o loitura do 1º conto, caminhada notur nas

Toma: Romanos «ida ao galut e persoguiçõos.
Mifkad|Loitura da dociatação dos Romancs,apos a divisão havida do.
do manhasinha ontro os chavorim,Dois dologados dos romanos 1ôm osta

8001828080 .08 ספ 3,060 prosento s paxa quo haja um amistício

antro olos o os judous.
,

Apos o mifkad os chaverim ontrem novamento na rotinas

“Alvorada ,o “endstiça. 16300 a 6745,Higiono q arrumação-?sq0=7:15

Mifkad 7:15, Cn£ô 72:30.ponlot 8:30,Banho 10:45 , Almoço 12:200

Tardos Doscanso 13300, Trabalhos Manugis 14:80,Lançho 16:30, Chuguim 17:00, ,

Higiono 18530,Mifkad 19515,19:30 Jantar ,2os00 Ataquo judeu s=romanos .

ÉE 2

ו27

Noito 2%1718800 noturna olimpíada do salão.

Toma: HochalutzeHErchahara ngrícola 8 ה. . .

No mifkad o rosh avisa que chegoy um jornal dos chaverim do Hochalutz,da Hachohrix

ondo les so proparam para aliã.Lô=so a notícia na rounião o so resolvo fizor 0

mo smo ; intogrando-ss na hachshará, tornando=so chalutsim.Para isto fazom planos

8 fazom Hachshará agrícola o desonvolvo=so na dofosas

Na parto da Hachshaya agrícola torãd quo trabalhat em alguma fazenda,

ondo plantarão na torras | . .

Menhã| 1170286 "₪0 ו 0 507 15Mikad

tt 15-7338. Cnf£ô 730.%08103501

192010 13500 208082800 ,14:00 71280810 no Campo,16:%0 Lancho,18:50 עצמה |

ג

. סמכרבה Ê
Manhã: Alvorada o00e Higino-6:45 Mifkad 7315,

Caf57330. Poúloty8500,Banho-Los30,Amoço 12420.
 

Tardo; Doscagso,13200;Trbalhos Menuais-]4:00,Lancho:16250,Chuguim o Espore

, to 17:00. Arrumação o Higicno -18:30,Mifkad.19315,

Noitot Jantar-19:30,Dormir 20%00 -vospora da passagem do ano o do jogo &

Eanpalã.
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Quinto aia do Nachanó - a ,

\ G quinto dia inicãa com a comemoração da passagem do nao à 24400.A3 1:00 hora

inicia-so o Jogo Escautico do Imigração ILogalvEsto jogo tóm a duração do 1 o mos:

horas 8 . 3% יי 7

Inicio da Manhã? 8:00 ,Ginastica-8415-Mifkad--9490,9:15 Poulot da kyvutsó, Esporto s-

113000 , ; - cn E קי 5

Tardo 2 Almoço-12:20,Doscansp-l3300 :.4300--Chuguim, 16:20 --Lancho,17:00--Esportos;

, Banho-18530,19715-Mifkado ,

NoitosJantar-19:30r20:00 -Kabalat0000010

ל

1:Momו
do verguntas,pois é um assunto que os chanichהמsichã sora dospnvolvida4

nichim conhocom.Eserovom uma carta ao K.K.L. onde doscrovem tudo o que so

rolaciona com o quo passaxam na machanôcomunicando sua vontado do fazorem

itiashvut,Ja 6 osso o inicio da proparação para a hitiashvyvut.

SpxtoDiada|PEA
\

Temas Kibbutz aca

Cs chaverim rocobomn rosposta da K.K.L. Na certa são aprosontados divorsas

formas do nitiashvut 20850 aos chavorim discutirem v ao madrich apresentar

o quo ô im kibbutz,êm moshav o qual o lugar de hitiashvut,

Divisão aprosimada do iompo 4

Manhã: 7500-Alvorada,7:15-Higiono, Bs00-0028)- 8::3o-Partida do Gincana ;Poulã-

1o330-Gincaya-1245-Banho, . . .

axdo à Almoço”12:39,Doscanso=L33 00,0 da Gincana-14:30p16:;3o=Lgncho :

17:00-Rototno ao local ãa machande-18:30 Higiono;b fkad-19415.
ו

Noito s Jnataz-19:30/[20t00-Juri Simulados22:00 Soloncios.

Súiimo8 dg Maciano

*oma * Mossába-Vásita dos País.

Divisão Aproximada do Dia.
ו.“

Manhã: álvorada-6:00; 7315 - ו7%35-ןזג 2080; Enfáios; 10;00 = Livro

11:00-Mossibta k

Taxdo * 15 hrs - Doscanso; 16:00 - Esportos; 18:30 Arrumação o Banho;
ב 19:15 -Mifcad;

Noito: 19330 «» Jantar; 20: 00 > 801%0 86 Contos; 21 horas-5

& Oitavo dia da Maçhanô !

aAlvorada- 72:453 43009 Lancho; 4330 Caminhada; 5: 00-- Chogadg o comêçoמממ:
Isrnol; km 10:00- Cafo. Banho.6150ָכ626468820018-0da'

Almoço=12:30-13200-Doscanso; Lí |"O 14:20 Trbalhos Manuaiss1L7:00m

 

Latão *

- + Esportoso : : ג

Noito: 19:15-Mifkad;19:30-Jantar; 20830 Dormire  
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TEMA sGUERRA DE LIBERTAÇÃO Uanhã

6:00 Alavorada,B:45 -osportos;7:15 mijfkad;8:00-peulot sobro a Guorm do Libo rtação,
,10%20-98מגס 6 osportos; 12420-nlmoço.

: 1824068 ,
5400 -121010 88 העעטעת16:00;0288105080קמעה110881585;16120--18מ 0 0; 0Guorra 86%
080%108;19:58 .182%8ע| 0Mossibã guaBoguoirase

102) DIA ---

Volta a Sao Paulo j , Ea
6:00-Alvorada-. 7:15 -Mifkad.. 7:30 Cató; 8:00 Arrumação;9:20 Volta a Jundiaigll: 00 010-
gada om São Paulo.

% POSIÇÕES FUNDAMENTAIS &
-

DOM-. Sentido

Noach-= Doscansar

Chofshi-Rolaxar,

f 281 6Domg = Kvut.sa sontidos ,

4 ו Amod Noach: - Pormanoça om doscanso.

4 passagom do Dom para Noach faz=so dando um paaso à frento com a porma essa

| É Ordom KIRAKEA "HIDAKID! (numorar) começa à numorar o primciro À diroita na
0madrich fica do Pronto para a fila,quor dizer o primoiro númoro “quo conta, é

85a esquerda do madrich) som virar a cabeça(o último alom do númoro diz agharon)s
'

.ו
0 0volvor)-Rodar sobro o calcanhar dixcito 6 08 66-

dos do 6 osquordo Unit o pó esquordo ao diroitoeFazor om dois tempos:Um, dois!

Iominá Pnoi (diroita volzor) o contrario do acima doscrito

MARCHA 0 :
Kadima Tzad (om fronto marcho)--sai--sô com o pó 0980 011200 ; 288808
0 יזאש

Kvutsa Amod (om fronto, marcho)-sai-so com 0 6 ecsquordo;passo desdo
o inicio,passo diroito,outro osquerdo o ,fochawso diroi

pbbmakom

Drog

och (marcar passo) Não movimontar os bragos são receber
a ordom-Kvutsã Amod! para-so imediatemento fechando o DO diretito  
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dia 25 de Kislov,um ano-oxatamento da vitória de Juda Macabeu sobro-úsשבי1020

grvgos,o n purificação do Grnado Tomplo,clovou-so a prinpira Chanukia na enorme pra:

Ção <

Pouco tempo depois as crianças do Jorusalom rondavam wuriosamente o novo valdo-

labcoso perguntavam-lho una aos outros:

“No quo-contribuo isto pazn alegrar-mos?

Um dos. pixotos gritou» Um candelabro, igual ao do Grnado Tomplá,iguagá ao do Grande

Tomplo-lgval ao do Grando Tomploes=sco- a

“Rospondou-lho o companheiro om tola do pilherias E .

o La do 1158. ,8₪ não sabos quo 4 Mopora do grando gemplotem aponasn soto bra-

gos sondo quo, essa q tua fronto tom oito?

Sp ₪.80.

080Eוג- por Acaso não sabos,9 podaço do asno 0 à do grando tompho 6 intoeirinha

“tro enquanto quo ossa 6 foito do ferro ? E :

Enquanso a gurisada confabulava,oproximarameso degosssous paissInclusivo cles so.a-=

montonramdianto o candolabro sem saber qual.a oxplicação .Eram, possoas simples pdo-"

606068200201208,%0001068002201206+--020118800801002868-

-:.08:00803201080

qual vinha com sou intsrumonto ào trabalho na mão admirado, contemplava o novo0060

vancoelabzos

Mais do quo de chofro circula um boato entro o publico:

«Og Hasmonous vom ai, os Hasmoncus vem ail

a Noquola hora foram chamados todos cs homens da revolta cram chamados todos os ho=

mons da rovolta, sacordotos 8 0 8100108 populacho , polo nome genérico do Hasmongus..,.

Um grupo do soldados judous se aproximou em passos aprossados da Monora.Não dispunham

às nolhuma boleza ou algo quo impressionassoe

Pevociam os primos pobxos dos soldedes gregos em suas fardas fulgurantes dç brongo

proto.Sc não fossem suns ospadas floxiveis o nada se distinguiriam do povo.

Do meio do oxorcito saiu um dos soldados que so aproximou mais ainda do 082601007

broolxa muito jovom , rapaz aindom, completamente imborbo o muito alto de ombros lar*

sos o andar corajoso.0 rapoz subiu numa poquena olovaçõo de pedras sóbro,a qual fo

rn fixada a Menora, voltou-so para o povo, afoelhou-sa e abengo-ou a paze

«-Abonçoados pelo Sonhor oh filhos do Jorusalóm:

Bo povo raspomdou undssono|

Bruchim Habaiml -

Então,o jovem lançou sua palavra |

Filhos de Jorusalem,viomos do uma lutayquo ainda estã dificil.sSão muitos os inimi-»

gos dispostos a nos aniquilar,ms ostamos vonvoncido sjnão so erguorá tirano algum

sombra do porco não passará polas portas do tomplo.Não calaxemos%0עע80,8no nossa

nom descansoremos ontanto o último estrangeiro porm necer em nosso torritório,

Tohudã será tibortada!

ב-



 

\

Prossoguiu 083 - ג - ,

HÉ um ano conquistamos intrópidamento o monto.E o Templo dosto monto foi violado.Os

vcs s profanaram todo-o azeito contido no Tomplo, lacrado 201098 não havia

sobrado siquor axoito para fazor ardor,o candolabro duranto uma npitoc! ois quo 0

gxo eccontecouço-clo durou oito 018854... 1

111 83 um usspiro do alívio ontro a-muitidão,quo sp livrou do peito dos ouvintos »

0 20942 calou=so por um instanto o depois, prosseguiu?

Sabom sonhoxos coro .acengemos a vela?Encontramos ali 8 pequenos caos de fexrosfixa-

moslos o acndomos as velas, .-

agorn,filhas do 10ש20106₪,עסעהמשס020700עפעמ 0 D[us loclaranos estos oito

₪

dias do fosta 9+ para o povo ל10%0%8028018107602560)0

Ii sbgoao
acndora-um velaso amaסמ1No dão do 25 do Kislvostodo o chofo do família

dé subgogimmta acroscontará uma ao nímoro do dia antorior,atô ser completadp o númos,

Ea om memória da vitória o poucos sobre muitossEstas volas sorão sagradas :.
.0

9%
5050 proibido utilizara sua chamapaaia quatquor outro fim, quo não aprocia-=las»

Aprscia-las -«-xocorda-las q guardaelastpois so nos espalharmos;nos odiarmos וג

“iuamonto,9omos Asoכ nos conservos unidos ce unos; sobrovivontos

avida e a moxto;um só povouma só vida,uma só vontado,jum só Amor, O=syVencoromos,

0 povo atenta as suas palavrasço o silencio tônuo domina todos os olhares, enquars

* to Buo sou companheiro aproximavr, um fio do linho,quoe iniciou a ardor. -

0o Jevom tomou .os fiapos de linho om suas mãaoss o ato contínuo acendou a primoira vola

5 וגן 0328 : -

à 00200800 sejas Usos co QUO Fizosto milagros Q nossos paisgmaquolos tompos,nostos dias.

E o povo, acompanhavas

Amom, Amam

% E my dos carrogadoros sBviatar, baixou=so pdosvoncilhou=so do suas cordas e berrou do +

Papas ,

«r> Vamos jovomn leva-mo com os hasronoiks. Enquanto fico om casa com minha mulhor o mous

filhos,voces acamnpam nos campos - a

É —áinãn uão torminara dofaler,ue outros grátos irrompom do multidãos

Po Somos todos toks!

Os okhos do jovom brálharam com,a estrola do manha, sou coração tromou 0 010 balbucio::

oPolizos,0h irmão Casa do ו

Foito isto;doscou da otovação,maxchou à fronto om dáxeção da entrada da cidado,o O

“povo segiusDo |

,₪ וגמ 808 jovons de Hoxusalem corrou atras ar multidão o interrogou um dos

01.40.08 3 ףוגסזב é coto comandanto?

E o home respondou: ,

Jonatan,filho do Magitiahu,o sarcodoto de !oddine  



 

2º DIA
+

Exomplo do loitura quo os tzofim =Romaros dovom proparar para a noito antoriors

. Nós, soldados romanos, conquistadoros do mundosdonos da me or civilização o

cultura,viomos a vês pequeno o pobre povo judeu para entrarem conosco em

uma aliança do paze -

Douom trazor-nos prosentos ao nosso acampamento e para isto lhe damos

somento o tempo do lo minutos para rosolverem sonao axryumaramos vossas casas

o dostruíromos vossos laros 0 8 vocos lovaromos a Gola»

- (surgo a discussão ontro os judeus quo acham que dovo-so entregar O

prosento 0 os quo caham quo devo=so atacar .antos do serem atacados, «Abacam

os raomanos)Perdom a luta o vão ao galuth para sas Machanot Rodifot.

- 4

Leitura no mifkad (Do Rosh) para a inda à Golãs
ו . , - . .

"Fomos um povo agricola,amanto da-pazyque nunca procurou a Guerar +Pordo mos

a guerra com os Romanos-o los nos expulsaram donErots Israel,o agora vamos

para Torras Estranhas -para o Galut,mas do nonhuma maniora osquocoromos o

doâxaromosdo te lombar.

Vamos para uma vida nova.om paises novosynão sabendo quo nos osperagmas

o sontimonto do Volta a, Sion,nunca nos doixará atô o dia em que tudo so

transformo om Ronlidado, 4 4 A

(Chanich 10 logo apos o trecho do TanachsSo ou to osquacer=0h Torusalem, ....s

DESCRIÇÃO DE UASSADA

Massada ô uma rocha muito alta«Rodoiam-na valos cuja ptofundidado pordo=so do

vista,sou torrono rochoso fazia intransitávol salvo pot dois çugaros om que a

monkhanha so ciodgdd dois caminhos,ym pelo Oriento o-outro polo ocidontos porem

um dos dois ora mais fácil.0 primoiro so chamava sorponto por sor muito estroito o com

muitas curvas ,ondo qualgyor descuido podia significar a mortos -

No pivo dosta montnha so encontrava-se uma fortaleza quo era a última esperança

da defesa do povo judou,ela cstava dofohdida pot uma alta muralha ondo havia terra

fortil cuja parto mais nivelada foi reservada para 8 agricultura com o fim quo os ham

bitantos da fortaloza não precisassom jamais do alimentos mesmo quando cessassem os

0מט108 6060 - -

B inimigo não podia aprovoitar do caminho do 08838 ]0 do oosto estava vigiado por

' טמפ 82060 8provisõos do interior eram assômbrosas -por sua abundancia do 002802 >

vação shavia trigc para alimontar a, fortaloza duranto um espaço de tompo muito prando,

e vinho, logumos o outros alimontoss - -

Assim pois;a cidado tinha sido, dotada pola naturoza o pelo homem de tudo para podox

inutilizar os ataques inimigoso

-O gonoral romano Silva conduz seu cxorcito contra Eloazar o seus combatontos que

ocupavam a fortaloza do MassadaHavia ga conquistado a rogião rodor ostabelocondo

tropas nos lugaros adoquadoseCorcou com uma muralha toda a fortaloza para que 08 81-

tindos não pulossom oscaprr por havoromn sontinclas ao redor da muralha

 



Sivo,foz o asslato aposar que não tinha mais quo um lugar para construir os torra-:

planos «Ele ordenou que trahsportassom por terra os torra-palnos o quo foram. construids;,

com uma rapidoz que 80 os Rommos podiam fazor.Tambóm construiram umatorre pelo qual.

“podiam. atiryar pedras em direção 8 fortaloza,obrigando com isso aos defonsores retirar:

so da ptaçasA muralha foi seriamonte destruida 6 8 judeus foram obrigados a cons-

truir nova mutalha interiormonto que fosso maás rosistonte quo q primoiro.Essa foi

construida com duas do madoira o prr dentro encheram-na do torras

Silva compreondou que não poderia conquistar o dorto 0 quo a única solução ora quei-

mando-a .Ele orienou quo começassom a jogar tochas porém acontecou que o vento os onvol-

veu ,restando como unico goito fugir,no entanto subitamentp roaliza-so algo surpreonden-:

to, o vento mudou do direção o começou n quoimar a muralha. ,

Em alguns minutos nada sobrera,toda a fortaleza estava queimada.Os roamos ficaram de visi

» noito toda para que nunhum judeu furissg.No dia seguinto do manhã pusorameso a subir

a fortaloza-las acomteceu algo improvistoza praça ostva vazia silenciosn,a dolidão quo

a Draça-so oncontrava surpreendou aos inimigos,elos so vorguntavam o que poderia acon-

tocúdo pois não tinham ouvido os gritos duranto q incondiorFinalmento começaram a gri:

tar duxaska para vor so não atraiam os defonsoros.As mulhros que se,haviam escondido

1 00+8:8 a todos que todo mundo se matou-antos dos roamnos entrarom.Os romanos não 00-

. diam acrediatr nosto fato,como no horóismo judaico, foram correndo para os fundos para

" vorificaron 0 acontocido,mas quando entrarm viram os montos do cadavores .Mas clos

-« não se alograram por quo oram apesar disto seus inimigos :

" Não é horoismo a docisão do morror,mas a disposição do vivor o sofrer por alguma +

ideia que guiava suas vidas, Porem os dofonsoros do Massadá tivoram medo do uma vida

do sofrimento q de luta.portanto elegeram a morto co o medo da vida não 6 heroismo, so-

não dobilidado.

a |
וז-

Sua luta não é produto do uma visão nacional,oles Jutaram por sua libordado 208808 '

000001000: quando estava porigando a vida da sya nação. é

"O Ato quo roalizaram foi.faltoso em lógica,olos não oram a vanguarda do povo.Esto

ato projudicou,produziu dosesporo, falta dompaciencia o falta do força do vivore”"

x Estas, poderiam sorBas balavras da acusação no caso do umjuri sobro os combaten!..
80

ARGUMENTOS DA DEFESA y

- É um orro vulgar um fato higtórico 1 baso do seus rogultados.Tão pouco a robolião

dos macabous não tinha muitas possibiliddos de triunfo. So-bem que não tivosso havido
“judaismo sem Iavno,monos ainda não toria oxiotido sem a aspiração do libordalo com

4

bativa que nos ca racterizous ,

Também os criadores do Sionismo foram os homms como os do Massadá.Janis toriamos cho-
gado a uma indopendoncia polítics sem osso dososporo de luta vontra todas as forçaã. ,

E a história demonstra as vozos essa ontroga total triunfar sob os calculos מ 4

Os homens do Massda não tinham outra altormativa.Elos não podiam ajudar o povo,so

so rendessem aos romanos. á única saida era matar-se-a si mesmos o o sentido das suas
. mortos eralo desprezo pelo nãc brho destino do sou povo,mas pelo contrario,que não

foram vencidos o nao so rendoram-  
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AGRICOLA
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, 1? AS PRIMEIRAS TENTATIVAS DE COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA

20860 8 800888 8 trinta,no sóculo XIX, começou-so a notar;no país o fora dele

"um tendencia dofinida do intograr os judous do Isracl,muma vida economina cons truti

va e normalcatravôs do nnsino da oficios e-da criaçao do colonias agrícolas.

já em 1839,alguns judous jorugalomitas propusoram ao conhecido filantropo, Sir Moisos

Montofiorcsa compra do trrenoçafim dc so formar-comunidados agrárias. Em 1855 ,alguns

judous do Jorusalom, adquiriam um 10%0 do torra, parto do aldoia arado de, Calania,não

longo da Cidado Santa-Nosto local, fundou-se mai s tardo,a colonia Moatzá-Naquola épo-

casMontofioro adquiriu um pomar nas rodondozas do Iafoclm 1870,Karl Notor om nomo .

*Ko1 Israol Chavorim"(Allianco Israolito Universollo) uns instituição internacional; cons

Constituidn lo anos abtos,afim do dofendor os direitos dos judeus,om toda paytos

% fundou,não longo do Iafo,a oscola ag1210018 111870 18801)(Bsporança do Israel).Com

isto,Notor pretendia qducar uma goração. do lavradpros, para ocstaboteco-los cem seguida

om colonias sgricolaseE por fimsom 873,0 judou jorusalomitaçdool Salaman o dois imigrs

- grxontos Schtampoyr oc Gutmann-roalizarama primeira tontativa soria do instituir uma

colonia agrícola.Gaça s nos osfoxços oc a -diroção do Salamm,um grupo do judous imstalor.

* go numa árça-do torra,porolos adquirida porto do rio Iarkonpfundando a colonia do P3:»

tach Tikva.Aposar dos obstinados osfoxços dos colonizadores,a majoúta o os assaltos

dos vizinhos árabos, provocaram o fracasso inicial da exporiênciaMas esta,foi rono-

vada mais umavoz,em 1883,com a coopexação do imigrantos da RussinsFoi .ontão que co-

moçou a vordadoira fgonstrução dopta colonia quo com o correr do tempo, convortou=-so

numa cidado do Bos000 habitantose

2) 0 זצץ 0 MOVIMENTO BE COLONIZAÇÃO.
ua no ms ms mem — — —  — us eקההחהכה

O trabalho sório do colonização agrícola סמ2ע0%2 Israol 5 em grande parto;

mácito dos imigrantos da Russia,qkc aquô chegaram após os pogrons de 18$1,0 quo per-»

tonciam ao movimonto nacional judaico Chovevoi Tzion( Amentos do Tzion). ESTES,não

vinham em busca de um rofúgio ondo pudessem se dedicar ao estudo da roligião 0 CUm

jas torras sacrossantas sorvissem mais tardo ,ao soar ga0 túmulo para os seu:

coprov.Thds imigrantos quoriam construir,com o trabalho do seus braços e o suor do

- sous, rostos,um lugar para si próprios o para os quo viossem dopois, para o Povo Du

dou «Estavam firmamonto rosolvidosa criar,antos do tudo,a colonização agrícola do Es

- Isracl o isto,por dois motivosôprimoiro,por quo só 8 baso da lavôura cera possivel

constituir no pais uam comunidado judaica sadia; sogundo por quo viam na colonização

sgríçola a condição o o caminho.para a renovação d o caminho de um intorrogno do 1.905

auoso Sô assim,acroditavam elos,podiquso libortar a torra doseu abandono e estabolo=

car nola um povã normal com todas as suas naturais camadas economicas.

3) La -caBâSR 0
Costuma-so dividêr as aliot para Eretz Isrw1l,a partir da oitava 860868 600

XIX,nos cânco poriodos soguintosta prôrmira imigração do 1882.a 1903;a sogunda ;do

199% « 1914:a torcoira do 1919 a 1923:a quarta,do 1934 a 193lsa quinta do 1932 em é:

mm váda uma dostasços irirrantos mois degtacados aprosontamm cortas tendoncias o
4.2  



Tais tondoncias chocarameso com as nocossidados 0 possibilidados da qbxa do 001001.

zação oxistonto, com a sitãação ocononica,política- o cultural do pai selodos esses

futoxos, asuando um sobro os outros modolaram o aspocto da colonização o desenvol

vendy-a em cada otapa, Ta ralolamento eo trabalho da imigração anterior,que prosseguir,

5 Ape, pois dividir a historia da colohfização om fasosydo acordo com porído do

atido

À PRIMBIM ALIÁ E SUA OBRA
— es vm no

ה =mus

2 primoirs imigração comoçou om 1882 o avós um intorvalo ao algúns anos ,aumon-

tou do intonsâdado,duranto um curto poríodo,do 1890 a 1891. E.1a aliá lançou as

bgsos.dr modorma agrúcuituma na Palostina c da construção de umaBibts Isrp1l Jum

Nossa corrento imprimira-so o signo do BILU fQnomo formado pola s iniviais

Yobraions do “Bot Iaacov Lchu Fno ilchaE) ECasa de Sacó vem o caminhomoseeo!!

Um movímgnto formado por ostudantos disfostos 8 grandos sacrifícios, que dosojavar

5

atravos do trabalho agrícola, fundamentar q ronascirmio do Povo Judo na Torra do

18001508 biluimsquoriam quo às colonias por olos ostabolocidos, sorvissem 80 0501+

plo,0s biluinfozam poucos e sustontaram a provaeContudo,os domais imigrantes dar

aquelas ancs do 18820xam 0884008 6008 capitais filiados às sociçdades du

solonização também dominadospolas idoás quo dominavam entro os'biluincTais exine

turas considoravam a si mosm>s como pionoiras do povo o tinham a certeza de quo so

fossem hom sucedidas o sou oxonplo levaria ag massas a segui-los;do um modosto im

nácio surgirio om pouco tompo umagrando 0528130 1 roflorosceria,convortondo-so

om lar para o povo-porsoguido ,0017083 -1á qutrora vivoram;para -

4 roaliado proparara=lhos amarga docopção, Enta3,nab existiam ainda,no país

comunicados agri“colas judaicas, quo pudosson lhos servir do ponto do apoio.Os imi-

grxantos não possuiam q monor oxporiôncia om matéria do lavoura e nunca haviam pros

vado antoriormonto,o trabalho fÍsicô om goral.0 climaçao qual não estavam 8008%0-

mados,a oscassoz da água o os grandos pantanos om 0 torronos do cultivo ,Ão»

varam com froqu ncia a,gravos enformidados quo ruitos, não puderam suportareA cos

lonização agrícola om Erotz 182801 oncontrava--so em nívol muito baixo,os modernos

sistomas do trabalho oram complotamento ignorados no paiscDo quim haviam do apro

dor os nvos, imigrantos 70s turcos, por sou lado criavam inúmoras dificuldadas a to

do momento sLogo- após a chogada dos. primoiros grupos o govorno otomano, recoigando

dmtorvonção das potencias curopoias,Dproibiu a imigratão judaica o a colonização do

vais. Diroiro do permanoncia, aquisição do torra s, cons trução do casas;ofce, tudo. í.ss

sô סעמ100380ה cnbp com o auxílio do "bakschishão contormmando=so a loieTudo depor

dia do boa vontado dos tuncionários locniseAlêm disgo,os volonizadoros tinhammui

ias vogos quo se dofendor sózinhos, contra o assalto.do sous vizinhos ârabose

Nostas duras condiçõos,08 primoixos - imigrantos da RussinçPolonia o Rumquia.

faágmos. ja sua £5 vontado , fundaram em 188 2,as colonias de R$shon Lotzion e Nesg

Tziona.a boixa max, Zichroa Iaacoy na ragião do Sehomron o Rosh Piná na Galiloas

76818 תמצקספב 60 0Hulô;om 1884-a, colonia BilusGyodera no noxte da

200038 o om 1890 0 VE suma Hagardon na Galiloia-Aposar do 8008 08202008 0239129008

a jovem 0998 0 00.03 doviod as causas mencionadas,ostoro a porgo do porocar  
 



,

5( A  QUESIÃO DO TRABALHO JUDAICO.

A constanto nocossidado de trabalho assalariado provocou um, sótio problema,com o

quai. a colonização judaica em 2 Isracl, luta o tempo todo. mão do obra judeiça

só era encontrada em nú, oro muito roduzido e-poucos tinha oxporiôncia na lavouxas

Assim, começaram a utilizar,como om todos os, países de coloniazação,n mão do obxa nas

tivasisto ó emprogaram trabalhadores arabes.Estos oram numerosos, pxporientoes na la vou:

primitiva o alóm disso,memos custosos que os trabalhadores judous.(l nívol de vida +8

árabo-ô myuto inforior ao dc imigranto judou da Buropa,rnosmo quando este se contonta

comp pouco-E-ainda maiseo trabalhador nexbcola arado spossui quaso.sompre ,na aldcia

rizinh uma קסףטסמה propriodado ,cultivada rola mulhor o os filhos,quo satisfaz as

uscossidados do uma família do camponosos axabossDo outro lado os,tavradoros judeus

lutavam por sua sobrovivôncia o não podiam so adr ao luxo do nagar os salários 01o.

-ados.0 fola Fado vacosturado a sorvir o scu sonhor do torxas 6061608 também,ro nos

Oquo o trabalhador judou viúdo da Buropa,com sus consciência do clmssos

Todos ostos fatoros lovaram a umacroscento utilização dô trab alhadoxos arabos

ncss colonias 10881088 e a maiogia dos sous colonos, ocupavam=so na suporvisão dos om

progados e na onda da produção.Os fálhos dos colonos abandonaram as aldcins-o 0121-

giram-so para as cidados e umapar'o ,omigrou do paisoSo 4 evolução postorior prosso=

*. 1188508 612:0080,0 ou taxrdc, soriam abalados as basos de toda a obra do 60 010מ1-י

zação judaica na P alostinasPara so comproondor hom esto6 prociso consoderar

as difexehças ontro as-aspiraçõos o-moios do colonização,om Israel o os, clomontos quo

caretorizaram o mosmo procosso nos paises não dosonvolvidos.do alon-nar.Os coloniza =

40208 judous não protondiam former uma carmda suporior alconigona e limitada, domihan-

do os mw tivos.0s judous aspáravam instalar-so-novama to om sua velha patria,afim dg

salvar o povo judou ,atrvês do rotorno ao sou país,á uma vida-do trahalho o criação.

E vola oxporáoncia históôriaa om todos os paísos ,ysabemos qe os verdadeiros proprio»

0do solo são aquolos que o cultivam.Uma obra dosolonização,na qual os judeus

dosampanhassem o papel do capatazos, sendo o trabalho principal cexocutado pa os ה

vosnãv tinha duxabilidado-E foi ontão quo ma colonização judaica do 0ע62 182861 |,

surgiram os dois novos fatoros, quo om conjunto tentaram modificar osta perigosa si-

“uação o colocar a obra do colonização om vasos sadiase

6 ) A SEGUNDA 14 8 SBUS OBIEIIVOS
- Um dos fatoros constituintos foi a onda imigratória de 1904, conhocida polo 0

mo do “A sogunda Miá".Esta imigraçãoimprimju sua marca na colonização judaicaydo

forme úais orsntuada “quo do outra qualquor. Ela introduziu nova vida na comunida do

judaica cuja ovolução cossaraso com isso roanimou o horoismo pionoiro da"Primal xa

Aiisf,Mas como ,os novos olijm trilharamimovos caminhos o a 80808280 00 %0888 88

cuidâdospnolo-so mantivoramo . lado

Grando parto dossos imigrauntos,portenciam às classo médias o pobros da גיסו

Orinotal,Haviam כע0 30101800 88pogronsn dx 1903 (Kishinov) a 1905,0 muitos

tinham participado da uto=dofosa,quo os judous organizaram naqudlos anos sNolss.influi:

o sovialismo populista rásso,ospocialmonte no quo concorne À intoloctualidade «a ten

001018 60 "1ע80קסט" 6 do amor ao rústico componôs,bem comó as concepções radicais

do socinldemocrata rissa,em sua luta zontra » rogimo tzaristas



 

O fracasso da roviluçao de 1925 o a onda do antissomitismo,onsinaram-lhos quo o seu

lugar era סמ 2200 1 -

-Dospjavam mostar a sua fidolida de à Torra do Israci atravôós do atos o do automsacrifi

cio ESTES oljm viam com os prógrios olhos a sátuação acima descrita c o sou primoic:

“objetivo orazdominar o trabalho ,virtualemnto substituir por trabalhadores judeus

a vão de obra ostrangoira que imporavs nas colonias É

-  Desejavam isto por duas razoesta sogurança da dbra de colonização, quo só 08%

pensavag cles,om basos sólidas, quando tods as atividados ,da mais simplos as mais

comploxas fossom ozocutadas por judous o guradadas por mãos judaicassa sua vontade

o aspiração do crguor uma, nova cultura judaicagnão imposta do alto,mas byrotanio.do

ndo antagónico das radzos. Psto motivo foi particularmonto acentuado por AsGordon;noio

o om sous discípulos 30 concoito do irabalho adquiriu עמ sentido quaso roligiosos

Ascorclusão lógica destas aspirações foisnas novas colonias era preiso anus

“ar o trabalho assalariado om goral.E o sou axgumonto vra--so o trabalho assalatiadá

fosso utilizado,os imporativos cconomicos Jevatriam,ciê seguida à busca do mão de obra

barnata,oquo significa,trabalhadoxes ârabossE,por isso mosmo orá prociso-organizar 05

nvos ostabolocimontos do tal modo quo,todo o trahalho fosse egxocutado pelo colono

o sua famíliaçsom auxílio mà algum dx mao do obra assalariado,

34 com isto so ovitaria,aquilo quo aconrtocou com muitos pionoiros da Primoira aliás,

aquilo quo acontocou do convertoromeso em supervisotos do trabalhos,

MATERIAL COMPLENENHAR
2

No mifkas 6 avisado quo chogou um jornal quo sorá lido nas kvutsote

Na poulá 6 lida a notícia tirada do um jotnal,dopois da reunião fazer-discussões

o planos sobro o ontmar tombêm nosto grupo do joóvons Hochaluiz= o so prexarom pa-=

ra a Hachshra agrícola 91 0 000043

Fo jornal da Hachshra do,Hechalutz do nomo "HamosilaW, lemos 2 trochos que falam

do ו18ע805-505ע0 o Noguov o ס690018068111ומ%200ג0 80090 8 própria Hach-s

sharão

Notíviast do. Frotz Israol
א 0 GALIL O vinjanto quo passava polos caminhos do GALIL ostava.acosturm do com

o dosorto o os pantanos,do Rosh Piná ató Kfar 0031888,0 50 80

aldoias êrabos arruindaso
,

Mas o panorama modificou=sosÃo losto-no Eimck 180ב010.80 189600 8

pondentos montanhas do, Bashan;vom-so tondas durante o dia o luzos cinti

lantos duranto a noito-Quom são os quo so atravoramlovanatr as suas ty

tondas nosto lugar tão porigosos sob constanto ameaça de extormínio

por parto dos árabossLugar om quo as,podrxas e os pantanais cobrem a

torra tornando inpossivol o trabalho. São jóvens de Israel. Chalutzim

quo do longo para cá vioran pronarando-so para a voda do Kibbutz o não

tomiam as dificuldados quo surgiam nesta rogião, Com A canção:Ao Chu

lo iromos o seus -panbanos secaromos'! iniciaram os trabalhos de drona-

gom o do tixrar pedras; trabalhando duranto o dia c gumriando 0 torrigõs

tório duranto a noitocE agora, scmanas avos a-aliá já so pode ver tro»

chos de torra negra, quom brovo dará sous próprios frutoso

 

 



NO NEGUEV

BB HACESEARÃ

As torras 60 Nogucv Setentrional pertoncem, como é sabido aos sheiks árabos

o beduinos.0 Koren Kaicmet LoIsracl,que tentou comprara todas as terras en-

contrdu sófias dificuldados.A torra não valo;muito monos om uma região on

de as chuvas são oscassas, portanto 6 do admirar quo, 0s boduinos não tenhan

so aproveitado dessa ocashão para se livrarom dolaselMas tudo fiça claro ao

so porcober quo a mão dos inglosos ostá par dotras do tudo isto.

Elos por intormódio do"Conitó brabo” amcaçam os árabos quo querem vender as

suas torras para os judxas o não se contotam 86 com ameaças.

Novamonto so doscobro voxdadoiras intonçõos do governo mandatário bri-

tânico quo vieram difundir ostos ponsamontos nos soios da pipulação árabo

impodindo-nos a construir o nosso La x שו
ג

Porôrm saobam todos quo em brove o Noguev sera nosso!

Conseguimos foxmar,bm kibbutz cm miniatura,uma hachshará no Galut, para

nos,prepararmos para a alião,

Tomos aqui. todos os, ramos de produção agricola oc animal como o Refet

(Bstábulo),Lul (galinheiro),oGan=Bait (horia), Sad&( gampo) jMichvorot

(abolhas),otesAproâdomos aqui coho. trabalhar a torra,tira licto das

vacas,dar comida para as0e colhemos e levamos uma

vida feliz. ₪ )
“E o quo aprendemos não foi :poucosComo trabalhar, estudar c viver,na vida

do campo e om coletivosTodos nossos.belos princípios não oram suficiento

por sã sótna experiôncia do dia a dis, tínhamos que aprender como a natur ”

za humana so 80806078 as novas condições.Para o primeiro grúpo,verdo ainds

em omperiôncin a hachshara foi uma revolução do primciro ao último dia.

À rovotução do trabalho-da vida social,da cultura.Do adaptar nosos cor=

pos -do ostudantos 0 80מ80020182%08עסק1תמ 60 018 66 trabalho do campos

nôs nossas intoligôncins habituadas sos problemas do ostudo,o do pen-

samonto idoológico”,ás cgigôncias práticas da vida do campo.

«Nós, oramos o vrimoiro grupo do movimento a fazer hachsharã.Pela prima. ra x

vozsyronlizava=so em nosso moio a oxporiôncin da vida coletiva.Não cxamos ט

crianças o docidimos lovar a Coisa a sérioNossa comunidadozinha implan-

tare -rigor o sovoridado nas relações mútuas.Passamos por um período de

compáãotr abolição da individunlidado.Os intorossos individuais doviam

sor sacrificados om prol dos intoyrossos colotivos.E Pode cror;não 28210

mos assim por dogmatismo ostroitos,

-- Tuntos comemoravamos nossas festes nacionais, junto ostudávamos ivrth,

junto vivânmos as coisas pequenas 0 grandes da vida de cada um e da vida

de todos um comunismo absoluto.O çhaver nada exigia para si e nem o co-:

lotivo fazia quaisquer concessões.Recriamos as condições austoras das

primeiras colonias sató na prática josuitíza da exposição intima do in--

viiduo poranto o colotivos

Em resumo, para considormo=nos preparados paxa a-alia,tres,oram ps nossos

alvos «primeiro formar um bom grupo de trabalho,habituado aos labores

da vida agricola. Segundo “um grupo-atingido por uma abálcama 800181 0

sa o fortosTorcoiro «um grupo com, porsonalidado política definidas,
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- DO LIVRO BRANCO
(doclaxaçãodogoverigoverho da Sua Magostrdo sobro a polftica סמ Epotz Isracl);

17 do Kaio de 1939 E

«-..O governo da Suma Magostado acredita quo trbalhara em uma forma גס 002208700.

dorá Ás suas obrigaçõos mandatórbad, tanto a respito doa árabos como aos judous,vi-

sando sempro servir aos intorosses dos habitantes de Israel,por isso apresenta as

soguintos propostas sobro o problema de alias

1)Duranto os nróximos cinco.anos a imigração judaica roaliazar-so-A, so assim o permi-

tiras condições oconomicas,em uma proporção quo clova a população judaica ató um

torto ,aproximadamento,da população do pís.So tomarmos cm conta o croscimonto natu-

ral das populações axabos co judaicas o o número do imigrantos ilegais que já so .oncontm

tram no páis,ola pormitira a ontrada do 75.009 olim,aproximadamenteo, durante os pró-

ximos cinco anos, comoçando dosdo abril úlgimo . Estos olim entrarão do acordo com o

critório da capacidado do absorção cconomica da soguinto formas ,

a)Cada um dos soguintos zinco anos outorgar=so=A uma quota do Zo.000 imigrantos

judgicos,ontendendo-so naturalomonto que no ano cm que diminuir a quota,a 61-

foronça sora acroscontada ras quosás dos anos rostantos, sempre que as condições

do absorçao cconomica assim o pormitire

5(110 disso,visando sojucionar do probloma do rofugiados judaicos, introduz ixr-

0-8 imodiatamonto 25,000 rofugiados,se.o Alto Comi ssário convencor=se que og

tara assogurada a manutonção dos mosmos, com particular considoração às crian-
,

988 608 2021018808 0 60884:

2) Torminado o poríodo do cinco anos,não טסעמ11%12-80-8מ1828080 10018,801010281 |

salvo so os árabos do Hrotz Israol ostivorom dispostos a acoita-las

3);0 governo da Sua Magostado ostã firmomento resolvido a deter a imigração ilegat

o as autoridados tomarão medidas do ptovonção adicionsis.A quantidado de imigran-

tos ilogais judeus quo lograrem ontar no país aposar dostas modidas,o aos quais 0

não possivol oxpulsar,doscontar-seã das quotas anuais. : ,

a) O govorno da Sua Magostado ostã convondádo do quo apos a imigração quo pormmitira

por estos cinco anos,não havorá mais justificativas nem rocairã sobro cla a obri-

gação do facilitar o ostabolecimonto do um Lar Nacional Judaico sem levar em

considoração a vontado da pópulação árabos

2) BALANÇO DE UMA VITÓRIA

Foran-dois os obstácutos quo-a haavalá dove vencors -

n) 4 proibição do nutmar no paíse b) A proibição do sair livremonto dos paisos-da

disporsão o os obstáculo o proibições nas rotas de acesso a Etotz IsracleSe 0 una

merio obstáculo foi afastado com a abolição do regimo ostrangoiro e hostil atra vôs

do restauração da nossa indepondencia,o sogundo,ainda não dosaparecou no que so ro-

foro aus paísos árabos o alguns 8 סוג 5

 

 



HAAPALÁE.ALIÁ

A convicçad básica do maapil 6 0 seu diroito indiscutivol do retornar à sua pátria,

012630 quo não nocossita confizmação o acordo algum por parto do alguma oxtidado

ostranha,0 maapil considora quiquer olomento quo obstrua ou limita a sua aliácomo

ilogat,como imposição ostrangeixa o como traição o מ 520 8da.Aliança",

4 haapala não tomoutros móvois bêsicos, que a ligação judaica por Erotz,a atratão po-

la patria o a força ropolento do galuth |

A haapala foi,sompro ,no fundo,tosultado do sofrimonto snacional,da vontado 0 1מ1-

ciativa colotiva«:s.ativistas da haapala,não foram mais quo propulsoros,organizadores

ou mais oxatammnto ,os que ajudaram para que isto so tornasse uma roalidados .

Os portadoros da ação foram as massascNos momentos do uma sória provasossa atão tram

duziu-so no horóismo colotivo,no sontido,mais profundo o amplo da palavra-talfoi a

prova do Spozina,a prolongada grovo de fomo do 1,014 homens o mulheros,a resistoncia da

tripulação do "Exodus Europa",a pacioncia des massas judaicas duranto os anos de con-

finação om Chivro,a disposição das massas om. continuar com a haapalá depois com a dom

tonção dos maapilim om Exctz,o dosastra da "Patria",a confinação na ilha do Maurício,

8 20010880 גס 50 0 dostepro dos maapilim do "exodus Buropa" om Hamburgo.

N a sua última época, ao tornar-so-ação-.de massas ansiosas de salvação,A hanpalã foi

organizada o oriontada,em sua mjãor partosopla força excpcional dos homens da obra

chlutsiana om Eretz oe na Haganãs.

8 provavelmento a primoira grando 0028 0 esto organizada por Eretz Israclnova,

cgalutsiana.Pola primoira voz, Isrso 1 podo oforocor 8 mão salvadora,aaposardo restringi

| à 5 É .

Duas 20280808 da Haganá colaborarem na obra da haapala.Por um lado a goragão votora

na dos que lançaram as basos da Haganáo os homens das unidades militaros da segunda E

guorra mundial o por,outro lado,a goração jóvom dos homons do Palmach,os marinhoiros

o radiotolografistase

MEIOS
Para osta ação clandostina,om uma 080818 0 logo.vreaisarci;nocossitou=so somas onor-

moseCalcuga-=so mais ou monos quo nada maezis dx soto milhões do libras ostorlinas fo=

ram mobilizados o investidos dirotamento na haapalã. . -

Passoram muitos anos atô que o movimonto sionista docidiu apoda-lo.A haapalã mobiliza-

va os rocursos nocossários dos próprios maapitim,movimuntos, chalutsianos,Histraduth,

ontidados judaicas o não judaicas e da Organização Sionistao

2083 intontaromôs onumorax as causas imodiatas da Hnapalã.

(8 princípios da haapalá em massas(1934),0 móvol imodiata foi a onda

dos grando movimentos chalutsiahos, particularmonto na Polonia«Contando,as juventudos

chalutsianas om conjunto mais do 100.000 jóvons,o movimento sufocava-so nos ostroitos

limitos da aliá ilogar o viu-so obrigado e buscar os caminhos suplemontares para a

aliá sirrompondo polo caminho da haapalão

b) ho iniciax as porsoguiçõos hitloristas antos da s ogunda guorm mundial,a hasapalá

resultou sor o vaminho da salvação o rosgato, individual o coletivos



ho arrombontar as porseguiçõos hútloristas antes da sogunda gueyra mundial,a haapalá

-“tornou-sa o caminho do salvação o rosgato individual o coletivos

C) Quando ontro om vigot o!Livro Branco" 0,939),a haapala transformou-son em um dos

meios da nossa luta política para a nossa indoppendocia, contra o rogimo do oprossãos

Um dos meios mais officazosjo mais comproonsivel para o povo o o mundo,o mais oficaz

portador da bandeira da não submissão 80 rogimo pprossore

D)Duranto a Bguorra mundial,a haapalá foi a principal caminho do8 quo As pos-

sibilidades da aliá logal fozam poo demais roduzidase

E) ho finalisa a guerra o atô o ostabolocimonto do Estado,a haapla foi Bo transfor-
4,

mando no quaso unico caminho do alias

E) HMNos amargos dias do guorma do govomo.contra 8 haapalá foium dos principais

moios do mantor o owpírito sionista nos campos do rofugiados na E,ropa o no ju daismo

univorsaleSo nao tivosso havido 8 Haaplá, quem sabo so não tibosso dosmoraliazadoa i-

aóia slisporsando-so fisicamonto,convortendo. os judous em polvo humano do ponto do

ista nacional, o possa ópoca sinistra,a haapalá fortalecou constantemento 0 animo do

ishiuv na sua lutas

1076 88 um valor roalgdesdo o pomto do vista do aliã om si mosma?Aumontou

"do manoira ofotiva o numoro do olim?Aó rçdor dosto toma so discutiu largamento cm

, públiço o na impronsa sionista o judaicacOs numoroses quo soguom darão umarosposta

“claras ar E RoA ,

; Ato o 1ם1.9.1939681010(022).,,,::ווו 0

Duranto a guorraçato Maio do 1945, cecccseco co... 28.000

Dosdo o fim da guorra atô o 08%*,,4 ,

bolocimonto do Egtado,Mnio do 1948 ,eceresesesos 85,000
0

Total 115 .000

é total do maapilim,o "Instituto, ZE גג" trouxo ao rodor do 105.000,agontos particu-

aros o ghrupaçõos rovionistas,10.000.

SOBRE 4 5 ב 4

Sabom vocos q quo é PotorB.?Croio quo é um navio,mas voves nunca ouviram falar

nolo? Eu tambôm não mo lembroi disso o podá a Hoti quo contasso. Elo não começou do info

cioydos dias da infancia,as vezos os, comoços são dificois o tambóm para Hoti oxa difis

031.20 טממ dificuldado infmaginôvol 4

: Elo vêu a morto com sous olhos e, sous pais morreram num dos campos do concentra

ção da Alomanha, quando olo ora eriança-Elo começou a contar mais ou monos do 1030 ,0

cis 2038 ,

Era uma noóto muito oscurassom luaçFomos 1078008 0 pontilhão pequeno por ho=

mors da Habaná que tinham nomos boduinossIOav o 1Osh.Antos do irmaos so pontilhão,cloes

mo porguntarams: 1

«Voces (וסעסמ1ע 80 206565 7

-lMosmo som liçonca do imigração?

יב , : ;

É porigosocDissoram «E aposar disso quisomos myito fazor aliãeLovamos onbrúlhos que

contirham todas AS nosers nossos o chogaros ao lugar da concontrarão numa das vilas

 



,
Lá contaramoquantos, oramos + O nos doram uns cortoôs osquisitos 0 car

-

xeg”ran-nos num caminhão. ;
- e

Do madrugada , chegamos so cais.

Ao amanhoccr ontramos em, barquinhas o nos levaram ao alto mar , omdo 5

stava parado,ym pequeno nívios -

,28%0ע 2..- disseram Icash c Loav=ô sou nome, mas a chams remos apenas P

or PB. .

Eramos 180 pessoas , crianças,jovons oc velhos, o ató ancioose Chegou.o

momento do subir-mos ao navio. As criançaso jovens polas escadas de corda,

o os velhos e os bobos mm ssandp de mão em não , atô chogarem 80 ססשט6ם,

,- /אססאעמסהמט201%8מ%0 , 6 806882 disso, o capitão do naviênos apress

ou. entro sous lábios tinha um cachimbo, que סתפמהטהמ 016150 1.

“Subir,subir depressa "i-ordon va « Sorria com um significativo sorri

30 o ou mo rocordo bom do quo eu, subindo a cseada do corda , 0108001 000%

6 69 acariciou rçus cabolos o murmurou no mou ouvidoj"Daqui a pfuco,menino

daqui a pouco"...

Dosejei muito sou chapeú azul com sua bala viseira, tornamo-nos dopro

" 888 bona ambgos o colo punha-po sou chapéu azul na minha cabeça, quo parecia

mºis uma couve sob uma bacias à

«.. Numpbolo dia, o navio mytiu. E viajou um dia , outro 418, o outro ma

ise.. Na tercoita noito chovou, Era umachúve forto q as ondas do mar so conf

Urocoram o batiam com, força nes amuradas do Peter BeAtertamo-nos entre nos

sas trouxas no convés. As erianças pequenas no colo de suas maos 0 os homos

ns com suas múlheros ou amigos & j

, Bu estava sózinho, eportado e um canto, Tontoi dormir, mas não consos

gui. O frio cortaya-mo 88 faccs ce apagava os sinais das Lógrimos quo corria

9 m dos mous olhos «+ Quando adoymocia por alguns minutás, atormentavamemo os

sonhos tótricos e dosconoxos . Sonhei com meu pai e minha, mão; com os homen

s de"tormonta" alemã o acordava sobrosaltado ou critandos. Mas ao acordar,

vi póssoas amontaoadas no cconvôs. E novemonto choroci--quo outra coisa pode

xia fozer?

O capitão caminhva entro a multidão, e consolando o animando a todosv

ho chegar amim, tomou mou rosto om suas mãoso dizia " daqui a pouco,, menino,

- daqui apoucof,,. q colocavasou chapóumna minha cabeçapor um momento, Então

olhava para elo ,o vias as rugxz maçãs salientos do suo rosto gdeua tosta

sulcada de rugas. ,

Era do fato um marinhoiro corajoso, um capitão oxemplar.

Na manha soguinto o 06וג clarcou, 6 as possoas estavam do novo alogres

o Icash lhos onsinava cançõos, canções hobtáicase Concontrávamo-nos em cire

ulo, balançando no ritmo do barco, cantóvamos . ,

Afinal avistomos uma faixa de teyra no horizonto «

"Essa 6 Erotz 152801" 6188504 ,

"Essa 6 Etobz Israel" ropetiu todo mundo e um beijava o outro,  
 



 

= E o , de.
So ou fiquei solitório no covos , o quando não aguentei mais,

Bugionavengocabino do comandanto, c mo lancei ao sou poscoçoo shorci .

s chorei abundantomonto. Lembroemo como olo mo 808280100, tomando-mo

em sous,braços dizendosmo outravoz" Daqui apouco, menino, daqui a py

100 "ב. ,

E ou lho disse"istamos chegando, Estamos chegando!!,

A faixo da torza estava cada voz mais proxima » Mas quando ch

egamos porto dela, ola nos parocei abandonada e pobros

Já ora quaso noito o de longo iam sc aproximando dois botoes

dirigidos por rapazes bronzoados. ,

" Bi Icash, oi Icav ! " gritaram,

Do repento,ouviu=so a voz | Saltar!

O rapaz bronzosdo, passou os barcos as mãos de uma turmp- Itse

-hak= quo andava na agua. Outros rapazem foyam ter com es mulheros o

os velhos ce os carregavam som dizer palavras.

" Sigamemo"disso o raprz bronzoado ao chogar=mos à terra o pi

Sa-mos a aroia macias ְ

Apressamo-nos atráz dele, q sô os mais maravilhados que esira

m do joclhos para beijar s torra, ficaram mr o fim da fila, Ainda

ostavamasscom o andar posado desdç o din da chuva torrencial, o noss

as pernar andavam com dificuldades /

a Corri na fronte o de vez om quando olhava em direção 80%

P.B. afastava-sc deixando etrás do si um rastro branco na águas

",Do certo o capitão agora nos obseva com sou grtando binoculo

+7 0

Mrs de ropento luzos, rumor do caminhões , gritos em ingless

" Parados , parados , certificados por favor"! |,

" Doiten-so ao solo! "= ordenou o rapaz bronzoado. Joguoi=ma

no chão, mou rosto sobro espinhos . las estava tão emocionado o ta

9 colado a torra , quo nem percobi os aranhõos dos4

" How much” (quantos? )- ouyi apergunta do comandanto ingl

es que nos iluminava com sua lantornas É

" Apenas slguns velhos"nroetrucoultzchak.

O comndante ingles, rósmungou sem titar o cachimbo dentre

os dentes o depois apitou.

Bstáâxamos corcados ; AO nosso redor havia soldados britani

£os armados e vestidos do capacotose Uma. eprea de aramo estava * nos

38 701%8 , 0 0801%80 00מ%0:55 2-2

Apoiuu sua mão no mcu ombro o porguntous"Tapai, MamÃo,2"

Mencoi 5 080068 nogativamentoo,ole bateu de 1068 no mou pescoço,

"Que rocepção" diziam e Mas Itschak explicou que 8 8 il

9281 e fomos levados ao acampamento ספג 4

" 4111%" 2%11% 7 Ondo orá Ablit ?
" Porto,de Haifa” hos »ôs daquelas luzos , disseram os ingl

099808הפרסעמעהמב



Nocamonto nos carrogaram ,em caminhõos o no chegar a manhaviajávamos pela ostrada

estroita om diroção a Atlid.Chogamos ao acampamento. Barracas, casas do r»doiraso uma

veren ao rodor.o na-ontrada ,portão do forro inclinado,do pontas agudass0 portão foi

aborto o ontramos.cáposnar do tudo estavamos contentos Por ostar omBgotz Isrnol,na nos--

sa torrai E

Miriam,dona do linda vozycomoçou a cantar,o todos acompanhamos:

מוג bani artza-livnot ulchibanot bacesse

6A)PEULÁ

LEREN EAIBUEI LEISRAELt
a

1) PROPRIEDADE NACIONAL

Ja a logislação proviu as consyquencins fatais da propriedado privada da torra

sobre o nêrmal dosonyolvimonto da sociodado humana sPara ovita-las proclamou a Loi de

Moises osto procoitosHE não alimontaras a torra à porpotuidado".

Para dar ofotividado a osto mandamento de profunda sabodoria o gonial provisão

oconomico-política,ostabolocou.a Biblia o ano do Jubilou, cada 49 anos;duranto o qual

todas as torras vondidas ou hipotocadas tomavam a sous dános primitivos ou às fomili

as o hordoiros. Infclizmonto,o egoísmo humano,o instinto do propriodado oas condições

oconomicas gorais om quo so desonvolvou a primitiva sociodado judia om Epotz 182801

dificultam calavoz mais a o cumprimento dossa disposição, cujos vastos alcancos bam-

rito alom da comproonsão dos homons comuns daquola opocasA humanidado civilizada,por

idônticas tazõos; foz sou,não o mandato mosaico;mas o principio romano do uso o abuso

da propriodado, inlyindo hola quaso sem rostrição alguma o solo o as suas riquezas

visivois o ocultassÃ propricdado prítada do torra traz consigo, fatalmonto,a acumila-

cão do onormos oxtonsões om poucas mãos,

Historiadoros muito vorsados atribuem ao grando dosonvolvimento do latifindio na

ponínsula itálica o onfraugoçimonto o dostruição- final do, Inpório Romano. Plínio for-

milou-p claxa c procisamontosLatifundium Italia poxdidoxo.

O movimento sionista ao cmproondor a odificação do Lar Nazional Judcu,mal faria

om não aprovoitar as lições oloquontos da HIstóruagprocurando dosdo o comoço um fundar

monto sólido o sadio-para a sua obra com o ostabolocimento da propriodado nacional ác

solo quo adquirisso para a colonização rural 0 urbana ads massas israolitaso Para cum

prir tal finalidado ficou ostabolocida dum modo inconovível que tódas-pareela do

toxxa adquirida polo Koxon Kaiom* jamais poderia ser alci nada, ficando propriedade

etazn do nov” iudou »oprosontando nosto caso pola roforida instituição.

A propriodado nacional do solo adquirido polo Koron Kaiomt vem a sor para 0

movimento consfrútivo do sionismo,om Erotz Isra 1,um podoroso instrumnto para a roa»

lização do,idoal gonuinamonto judou do justiça social.

Tndo a formar na antifga pátria roconstruida uma classo numorosa do camponosos «que

jamais podxrão sor dospojados da parcola do torra focundada polo seu trabalho, consor=

vando assim a sua indopondoncia oconomica,fonto do inúmoras bonofícios,qquo concorxo

para ovitar o latifúndio,a ospoculação. com aterra co aprovoitamonto oxclusivo por pax:

to do ocvupanto da valorização da mosma,consoquoncia do nrogrosso socia'. do país.  



2 ) CONTRATOS

7 O fato do conservar oKoron Halomot à porpetuidado o dirciro de propoixdadosobro

toda parcola do torra quo adquiro,não simifica,já so comproondo,quo seo dediquo 8 ox

plorar sous bons como um latifundiário qualquereDo povo provem os meios do Keren Kai

emot 6 80 povo ontroga todo o solo quo resgata,

Uma voz ronlizados os melhoramentos nocossários para por as terras om condição do =

cultivo,o Koren Kaiomot entroga-so nos milhares do postulantes quo chegam.ao pais Dar:

constituira nolo sou lar o contrébuir com sou trabalho à roconstrução da pátria judia

em Epotz IsraoleAs torras são dadas aos ocupantos om contrato,ou seja om axrondamonto

por poríodos varíavois,não maioros do 49 anos,sob cortas o Jatorminadas condiçõos o

com dirolto do transmissão hereditária o ספתמס

Os ocupantos recebem o ditoito do cultivar o solo assim obtido,de construir sobre

010 os odifícios nocossários o introduzir as molhotias oc cambios quo acharem convenion--

| ווא o produto Intogro do seu trabalgo c a valorização quo osto dá a suas

propriodados.Em troca obrígam-na 1) pagar ao Koren Kaiemot 2% do valor da parcela re-
cobida so se tratar do terrenos rurais,3º so forem suburbanos o 4% so forem urnhane;

2) observar o doscanso sabático o as fettas judaicas,na torra arrondada;3) ostabolecor
-so o oultivar o solo arrendado utilizando unicamento mão de obra judia para o traba-

* 4( 801101%8ע110+002802%0מ840%0ת0ע0מ Kaiemot quando so trato do transmitir a

outzom os direitos inrontos ao arrendamonto, . ,

Em caso algum ga torras do Koron Kaiemot podem sor entroguos a um não judou, Esto

princípio tao básico como o da propricdado nacional porpetua,tom o fito natural do ro»:

tor para o povo judou o solo resgatado polo Kerey Kalemot ,que nã do sorvir de 5880 0

fundamento ao nosso Lar Nacional om Erotz Israol.

A intervenção do Keron Kaiomot em toda transação quo 80 faça para transmitir os

diroitos incrontes ao arrondarmnto, garanto a cumprimento do princípio acima indicado;

vita o acúmulo possivol do torras do Koren Kaiemot numa única mão ou -soja,o latifúnd
o,já ג6 8instituição não 0088 a ninguem mais torra da quo lhos possa sor nocess:

ria obtor da sua cultura um diseroto bem-estar oconomicoyo dá ao Koron Kalomotg a por
sibilidade dx tornar a valiar os pródios, roservando para si parto da valorização que

800 as melhorias introduzidas-quo correspohdem ,por justição,âquelo quo so rs

lizou com sou trabalho o outros meios - mas ao progresso goral do país.

-3) TRABALHO JUDEU :

Vimos quo uma dasvelausulas do contrato polo qual o Keren Kaicmet eodo as suas
torras aos postulantos estabezece a obrigação expressa de usar unieamonto mão do obra

judiasTrbalho jádéu sobro terra judia ôspois ,outro dos princípios básicos do Fundo

Nazional.Responde ihtetramanto no objotivo essencial dossa ênstituição:concorror paxa
a odifivação do Lar Nacional Judou em Erotz Israel. |

quanto isso dúvida algumasa terra ê virtuajmento daquolos que a trabalhamאגס8

quo a cultivam,quo a focundam com seu suor 8 80 nutrem dos sous produtosePropriotânios

e latifúndiarios judous há em todos os paísos do mundo;mas em nada so bonoficia com“

isso o povo judou,pot quo na sua imonsa maioria não são braços judous os quo cultivam

esso solos  



 

A 2 sas Ms 8 ₪ ,

2588 202070ת800700ע0715800סוגרעב66 18200100 os judeus são aveuas os prozuiota-

rios formais da terra, enquanto este e cultivado por maos arabes,repote-se o estado de *;

0019888 קעסקע10 80 88185.0 0torna-so arabesentao;o seu carater nacional o determir,:

gado pelos seus cultivadoros reais e o povo judou fica novamento desarraigado e com a

porspectiva dum novooxílio. ₪ ,

Todo o problema oconônico da odificaçao nacional judaica em Érots Israol 6 0 4 capa--

cidade de absorção de pais«Quanto maior a quantidade do imigrantes judeus quo Brots *

Israol pode rocobor o absorvor,tanto mais nos aproximamos à nossa finalidado suprorr.,

E gem trabalho judeu não podo havor imigração judigo .
Somonte a prossão moral podo obrigar os layifundiarios privados e outros emprogado-

rog judous(propriotários do pardossin,do oficinas,do tábrigas)a'usar a mão do obra ho-

broiaquo,por sor muito mais compotonte,o mais cara וגס ,;, 13

Mas sobre as torras do Fundo Nacional o trabalho judou 6 114 ּי

E isto constitui uma das 8:88 תםמ002%10208ע10010008 80 289 1Judous

, “ “ , 0 . “ . , " 0

Exomplo da carta ao Koren Kailomot Lo Israol$
ATA CENA%4+10400004גPSAש+4

DOCSso o soco no sono aaa
הוגה205.06:

, “

“. 208 chaverim do K.K.Le

Shalom Ravs

Resolvolios escrever ao K.K.Le o podir um local para formar

um novo kibutz em Érotz Israol.Conhecomos 0 passádo historico dosjudoug, como foram

expulsos de nossa patria o mandados para o Galut. Sabemos da oxistoência de uma hachsha-

ra na Polonia e entramos nola.Nos proparamos na agricultura o na dofosa. 00120108 +8-

zor alia,mas os inglôsos não o permitiram,ontao fizomos a alia ilogal-a Haapala o

conseguimos depois de muitos esforços thogar ao Kibutafe foi com tanta alegria que

ato fizemos uma mossiba de comemoração.Passamos por tudo isto agora nao devonos parar

de lutar;mas continuar cóm osta lutasagora com mais frça,por quo afinal ostamos em

O... torra-Érotz Israol. - 5

020880 garin 0000200000 5ְ₪80 do fundaçao do novos kibutzim e nos

fortificamos o prontificamos a esto trabalho. |, À

Esperamos uma resposto vossa com o maximo do brovidade possível.

4.

Shalom).

nanda DA TR di A DMD OD ASA

,
8עו.0
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Há amis do doz anos,a noito quo soguiu ao Igm Kippur do 1947, criou=so, no cur»

so do uma noito o um dia,onze novas populações no sul o no norto do Noguov. Foi Os

to uma psso importanto na 113850218 580 8 tros pontos oxporimontais quo so criaram no

Noguov, com antcrioridado a dita oportunidade 00 0 propósito de roalizar estudos o

provas agrícolas. agrogaram-so onzo populações quo transformaram momplotamonto o as

pecto do mapa do Neguov Judaicos .

0. vospora da chogada da Comissão das Nações מ, Isracl que veria vara

propor uma solução para a trágica partilha,do nossos país.

A partilha ja se vislumbrava no horizonto «Era necossario assogurar quo as extensões

do Neguov;a resorva ilimitada o inexplorada para a colonização dos judeus que retox-

navam ao seu país,não fossem cercondas ao Estado quo tão próximo iria se levantar.

Era indisponsavol construir umarede do povoações ao redor do ishuy oxistento ,oxten-

der as frontoiras. o alija-laseCriar fatos concretos do colonização mo Neguey quo 0:

investigadoros o políticos devoriam tomar conta.E doi assim como na noito-Iom Kippur 1º

rosolvou-so lovantar imodiatamonto o do uma só-voz onzo novos pontos do povoações.

-  Quom obsorvar um mapa do país o as onzo povoações aporcoborã qe so tratam

do povoações frontpiriçastkibbutz Gal--0" ,nas portas do Beth Gubrin arabo,Nobatim-ao

'losto do Bot Eshel,na fronteira da atual Franja do dosorto do Neguov,Bcori,Kfar

תהצסמ o Nirim na frontoira da atual ''Fmâma do Gaza” o que constitue quaso a fronteirs

natural entro planície da costa povoada o as extonsões do Noguov;Ofaquim, Urim,Mibtaj im

quo transformaram ao ponto do vigilancia Gvulot da posição de uma vanguarda isolada

om um ponto corcado do uma cadoia corrada do povoaçõos. Shuval-o Mishmar Hahoguov, quo

possibilitaram quo no casá da ostrada para Gaza ostivesse ocupada houvosso uma estra-

da livro paxa o transito judaicos

Com a rosolução das Naçõos Unidas sobro à divisão o o lovantanonto do Estado

Judou, viu-so- atô quo ponto foram acortadosos calculos que conduziram à concretize

ção dosta omprosa colonizadora;duranto os dias da guoxra doindopendencia ce a batalhs

do Noguov viu-se como foxa bom calculado o plano do disposição debstos onzo locali-:

dad es,Cada uma delas assegurara uma posição livre,;om lugarçs onde o Koren Kaicmet pos

suia turras,0 não sompro nos lugares do molhoros condiçõos.As condições-climaticas o

ram muito difivois,os sovons colonos eram em sua maioria carontes-doe 0300210018 עס %

trabalho o o sofrimonto.?s ostabolocimontos oram ogsoncialmonte posições chavo est»

togicasmas tambom obtox produtos agrícolas do solo.ePor isso uma vez conquistado todu

o Noguov polo oxercito do dofosa judaica c frento a nova possibilidado de plancjar

a colonização do,Noguov sobre basos o calculos oconomivos,rosultayam do importancia =

monor os ostabolocimontos cuja finalidado ora militar op políticas - 1

Por isso também algumas das populações desaparoceram do-mapa,do NogueveNirin,

Urim e Ofaquim foram abandonados o reconstruidos novamente cm partecBot Eshol, qo

fora destruida complotamonto nos dias-da batalha não viltou a sor construido.

Kfar Darom fácqu na faixa da Gaza ocipada polos.ogipciose. .

À fundação das onzo povoações do Noguov ,0 que na sua época fora um 8001%001 .

monto histórico transformowu-so em um fato histórico.  
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RESPOSTA DO KKL, JRל

AOS CHAVERIM DO GARIN cecsesseseso ,

. Sgalom Rave.
QUERIDOS CHAVERIM | \

- Com grando satisfação rocobemos vossa carta o ficamos entusiamado pelo

4contacto namosmas |
bassado, dedicando a chalutsiut.So temosוקנס381028-ת0-מ108ג060000150

jovens como vocos,não pordoremos as nossas esperanças,e quanto ao pedido ,aconselhh-
ríamos fundar o kibbutz nas montanhas do Galil ao lado da antiga aldeia de Pokkin;

1018988218Podemos,סוג- aconsclhar-vos tambom a fundar o'kibbutz no litoral,no Ialdo de
trora capital do Imporio or 120514

Mas lovendo-so om conta a carta quo voc s oscrovoram c que nos mostra a for-
98 de vosso gar in.nos propcmos'a vocos a tarofa mais dificil o importanto de todo nos
sa colonização om E,otz ISraolsNEGUEV, kr ,

1 Por sua extonsão,e a maior de todas as regiocos do país, sendo a sua suporfici
de 12.000 km quadrados, .
Limitos Ao norto o valo do Boot Shova;a losto a Rrava;no sul Eilat o o desorto do Sin
nai;a oosto o deserto do Sinais, - \
Histori ו O Neguov ja cra povoádo 10880 8 60008 8 Patriarcas, sogundo testormunham
as citações bíblicas do 00מ0818,מ05 quais so moncionam BooxSheva o Rechovot,funda-
685 ססשט 4a , Ê
rca Dumanto a opoca dos Juizes, quando so queria tor uma ideia do tamanho do pa-
is,dizia-so ir do Dan a Boer ShóvacNos tompos do rei” Salomão quando e segundo taina-
do de Israol atingiu seu apogôu, foram ogtabelocidas posições judaicas om Eilat.

Etzion Govor e Eilat, situa dos ê boira mar,eram os pontos dos quais so' expor.
tava os produtos mincrais quo oram oxtraidas das minas do Roi Salomão em Eilate -
Mais tardo,osta zona pordeu o dominio judeu.O זסוגסט foi somnpro mito importanto pa-
ra as comunicaçõos o as caravanas do Hgito em direção a Babilonia.

,'

Atualmonto o Noguoy 6 a osporança tanto para a colonização como sob o ponto
do vista economica. 1 1

- Na região dominada NeguovBtontrional,o solo 6 constituido por torrohos
Looss;Trata-so de um-po muito finoyproduto da eresão duranto milhares do anos.

Ela tom a propriedado do dar forma,avós as chuvas uma crosta compacta 0

dura,quo so soca, tornado-so impormoávo l.Dosta forma,fica impodido o acesso da agua às
camads-mais profundas.Pôr outro,osto tipo do terra consorva a umidaido duranto mui-
to tompo ató um prófundidado do 6 a 7 0.0 sua espossura,choga cm alguns lugaros a
16 cm de profunidado, O quo so doya fazor 1 arar a terra frequentemento ,a fim do
romper a crosta o tonar 8 noga-las.

Embora nem todo o Noguey seja próprio para a agriculturasnosta zona podo
tor um lugar do densa população agrícolas.Mas o problema fundamental é a àguagsor-:
fo quo, o Noguov é om sua mai or rarto dosctta,as provisõos não chegam anulamento
a oem, FR

As fontos de ãgua,rios,corrontos subtorrancs,ctc.. So tostomunha do extro

ע0מ080050888880%0זס momento om que redigimos osta carta ,chogap a nós alonta-
doras notícias acorca rosultados positivos obtidos cm divorsas culturas irrigadas com

êguas salgadas.

As tontativas da colonização.tivoram inicio com.a formação do 3 pontos do
Vanguarda no ano do 1943sGvulot Rovivim,Boit Bshol,Nostos pontos, foram roglizados .
oxporiencias do todo o tipo o diversos estudos a fim do doteminar as condições do
trabalho mais apropriados para o Noguov.
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Aorxa, 1946 saimos para uma das mais brilhantes açõos do colonização quo sorê

+01%8- ₪ fundação do 11 kibbutsjm om uma so noitos
Sorão 200 caminhõos com 1.000 chaverim o cha vorotiquoromos quo voces chavorim

do vosso garin formem uma. dosssas 11 nokudot(pontos). .

"a Do qualquer mancira,devem fazor,um tiul por Pokiin o Koisaria,o mandar ospides

para o Noguoy o resolvoz o local do Ejtinshvut. \ :

Esperamos contar com vocos nosto trabalho que dará um impulso aq Noguev.

Shadonulohitraot

4

MA SKIRUT DO KKL,

73) PELÉ —-- E TAPAS DA HISTORIA DA HAGANÁ

PRIMORDIOS : -

! 0 é o nomo apropriado que corrospondo a um vo xdadepiro con»

toudo sou sdofondor o protogoer a grando roaçlidado que so criou,nosto país.Prosisa-

ronto-osta roalidado nocossitava apoio dosdo os sous primprdioseNocossitava da Hagá--

na a prámoira casa gonstruida fora dos muros de Jorusalem,à haganá ora indispensavol.

para as primoims-soto famálias quo saixam das afixiantos xuclas da, volha 010860 0

quo levaataram a primoira (Schujuna nailot Schiv) (bairro dos soto).Esto 6 0 princê

pal centro da modorna Jorsaleme

Ja nosto dias foxem colocados Schomrim sobre os tolhados de Naíilat 8

Schiva como gos tempos do Ezta e Nohomias,nas mãos a ocupada conjuntarente coma 9

chada.E quando os chalutsim do Hoxusalom juntos com os chavoerim da HOnforia atrovo-

rameso em sair paxa os 082800808 0800 8 60 Milovos,sobro as margos no rio. Iarxkon 0.

fundaram ali a colonia do Potach TÊLvaE quando os chalutsim de Bialistok,Varsovia,

L6 o outras cidados russas 0 polacas fundaram Rishân Lotzion ,conhecida sobxo 0

nomo do Ein. Embora nos tempos do Sansão foi sua primadra proocupação dofosa o sogu

ranção | |
Do goração om goração são narmdas as horoicas açõos do Israck do Ri

shon famosos entro as tribus lotitas quo provam gue a força do gou punho o ospfri-

to o do Shdor Chovor o dofonsor do PBtach Tikw ms sua fundação.

Não oram Íadrõos nom-assaltantos me s abnogados o loais guardas quo nad, deixavam quo

so roubasso nem tão pouco consentiam oxpor=so no ridículo dos vizinhos.

O vorgonhoso.nomo da"rolod oil mot* (filhos da mortoj com que os à»

rabos donominavam os judous,não pudóôram suportar c com os foitos demonstraram quo

amam a vida o & libordade quando ô prociso rs ostad prontos pam o sacrificio,

E quom não conhoco

PALMACH mem BRJI GN DA

. Na quola ópoca ficaram np país os sotoros de homens da shurá quo viagiavam

importantos fabricas e institutos. -

Das-moasmas surgiu umaimportallto unidado queom diyorsosporiodos cfetuava missoos de

rosponsabilidado e porigosas,em fovor dos aliados.
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Dos cormanheiros do עתהביבתס(טע2ה adas de choque) a 7580 8%ג81 8Hagana foram

mobilizados homens que expunham suas vidas em pequenas barcaças penetram m ay

postos inimigos .Com dor e pesar nosso,nunca regrossaram.Doles tambom foram mobi.-

* lizados os molhores paraquedistas que se sacrificaram paza por-so em contacto com

, 2088088 irmãos do outro lado ads posições inimigas ,paxa alente-los o forta

loco-losspara trazo-los o anuncio da rodenção o notifica-los do que corre do outro

lado aas posições inimigas,para alentax-los e fortaloco=los.para traze-los o quún-.

cio da redehção o notifica-los do que ocorro do outro lado da cortiba do ferro,

Do Pglmach surgiu tambem aquolo ousado destacamento quo ponetrou na Siria como vanê

guarada do oxorcito inglos c que do 18 passou à Asia Monot.Uma frutífora emporiôn-

cia adquoiriram os companhoitos da Palmach em todasa açõos militar os durante a”

Peoca em quo o Exercito Inglos atuava o quando regrossaram ao pais libertado tra-

zendgo um importanto hagagom que enriquovou as filas da Haganá na qual se reintogra-

Tam.

- A Hagana ostá aborta para todos os judous do todo o país quo acoitom a disci..

plihado ishuv organizado o da Oxgenização Sionista,dirigida pola Vaad Leumi,o Agon -
cia 208108:21 80101128 0 10818880 8 instituições nacionais olcitas pelos ishuv do

palae polo si onismb do rundo,0 a primeira o improsoindivol condição para cada com

panheiro da מקומה-

Com grando pesar nosso surgiram grupos do Porshim( soparatistas) entro os

quais a subordinaçao gos sous comandantos. ou paryidosocupa o prâmoiro lugar,mas, sou,

dirigentos não so colocam abaixo da disviplina das instancias supremas di ishuy.

Organizações do $al Índolo não tôm diroito do oxistoncia no soio do nenhum povo do msi

mundo o menos ginda como o nosso"nas situaçõos espociais סמ quemse encontra quo cxie

go de nós sonsatoz o rosponsabilidadoÀ existoncia dos grupos mencionados nas filas

do exercito dofonsivo não tem nenhymajustificativa o os paryidos que os apoiam não

tom lugardontro do campo sionista,

,8 so a-unica instátuição militar quo 6 ישר polos orção oleitos o

6 ropomsavol por clas a tudo 000 21202.8 88ganá hã lugar para todo ojudeu que

estiver undio 808 seus irmãos .

à EXERCITO JUDEU

Com a resolução 68 0מטסע81000880870856ה %0 88- 6218080 600 0

4000,0מ%עמ a Hagan:a de fato om uma noya 1880-8 ףטהל%מ - 8 0%808 66 08

mo- Exorvito Oficial do Estado de 1528010 estalido dos sangrentos acontecimentos

dopois da declatação dx 29 do novembro passou a Hagana a doscnvolver atividades nas

frontos do lutas 8 0008 805 sus costas a responsabilidado de conduzir o exoxrtito

necionago. -

4 Hagana oncontra-so ango ataques rêlampagos cm todas as fronteiras com

bandos de guerrilheiros próximos a todos os ishuvim do país.

Dvvem estar om todas frentes e posições, dowom assegurar também os meios de comunica»

ção na rotargyurada.E nao spyemto istosdevem também assegurar os roios de comuni caçar

na meiosה de doffosa das vidas c bons do cada casa judia-Nosso Yshuy

sá disporsado de Dan até lonquinquos o solitários ishuvim do sul do B.porshovas



,

Existem ishuvim isolados no Galil Haclon,no vale do Sordão no sul;no Noguov.

Todos nocessitgm do uma rápida ajuda no momento da agrossão e protoção contra os

assaltos do nossos vizinhos quo ostão ansiosos om roúbar e ra tareA Haganá devo a

si mesma deixar suficientos forças para mobilizat a omononia para não deixar per

der a grendo realidade que foi-criada ato agora o para poderv revolunciohar o

aprovisionar com nocossário a população das cidades.Poriodicamonto encontra-se a E:

gana anto importantos problemas como por exemplota quem trasnportar oc a quem dpois

xar no lugar?Do acordo com as ordohs das instancias suporioros ofotua-so mobilie

zação som excosão o o comando da Haganã devo resolvor para que missão devo ser

mobilizado cada homem amoldaddo a cada uma das caractorísticas 6 possibilidados tan--

to físicas como espirituais do acoydo com as funçõos covis e militares quo clo as-

sumo duranto a sua vida quotidiana, - > .

Todas estas. importaptos 8 rosponsavois missõos são cumpridas pola Haganá com

maior fidolidado possivol.Gomo se compreondorá a Haganã como tofa instituição ati-

va tão ,pouco 8 ָךפטעס0108עע05 08já que ostá formad por gomons c não por

ב

HISTÓRICOS —--....— HAGANA E PALMACE

- A Haganá foi criada junto com Histadrut como um departamento destas; como

corpo do defonsa do ishuveFoi o exorcito "oficial" do ishuv,o foi dirigido pelas

instancias reprosontativas dosto duranto o período do mandato ingles.Quasc todo o

tompo foi Blegat,so bem que houvesso 20210808 סמ(ג8%6-20840טהע 8002%8(02%0,701 0

corpo principal do qual se formou Tzahal.No qual se-preparamam os futuros coman-

dantes, sua posição duranto o maúdato foido defosa, prepara ção para podor forma r

um oxorcito, imodiatamonto apôs a libottação o omprogava o terrorismo só nos úl-

timos casos

Palmach Foi criado duranto a guerra mundial pelos inglosos,como corpo de "comando!

para atuar na zona da Síria o Liabno e para quando os alomães conquistassem Israel.

Sua importancia foi muito gmnde por que foi a unica força mobilizada pormaro nt cmon-

te.Vigiam reunidos om kibbutzim o alguns,ep moshavim;trabalbavam cm cortos período”

o o rosto fazondo treinamamtos-militaroseNo começo da Gjorra Mundial crai legal(fo-

ram os inglosos Ro o criaram), porém fâcou Jogo semi-logal,dopois passado p poxá-

go alomão os inglosos quisoram disponsa-los. . -

Do ponto de vista oducativo dfi muito importanto,pois o Palmach foi o mixec -

pelo qual passou a melhor juvontude do país.Tinha caractorísticas muito particul.

ros.ERa um oxorçito voluntario.Nao foi um cxortito gmande ,mas solocionado. Seu

valor principal:1) brindoú o ishuv, com milhares do jovens quo tinham instruções mic
litaros para lutar om campo aborto. 2) Dodicou-so a conhecer o país. Sous membros quo:

למפת c deviam conhoco-lose 3) Educou para esforços fásicos,ora um corpo da Haganá

o rospondia a suas ordens. | , - .

NACHAL -(Noar Chalutzi Lochom) Juvontudo Ogalutsiana Combatonto Está câmposto por

garinim do kibbutsim (ostos agrogam aos garinim)O sorviço 6 voluntário,isto ó,uma

voa confirmado o garina osto pdoe sor incorporado ao Nachal,ao chegar o momento de

incorporação «O cotpo oráginou-so na Guorra da Libortação como parto da Cagmá.
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92) PEULÍÁ CA GUERRA DA INDHPENDENCIS

GUERRA E SUAS FASESב
PRIMEIRA FASE

8 aquola que so situa entro o mos do dozombro de,1947 a fevoroito do 1948,É a“epoca

das batalhas polos grando centros do aglomoração.« Combato-=so nas Volha Cidado do Jerua

salom o nos baixfos modornos.Do Jaffa, somonto separada do, Tol Aviv por uma rucla ostx

troita,são lançados os ataques contra agrndo cidado judia.Fuzileiros árabes molestam

sem cossar a população judaica que vivo nas ruas frontoiriças Mesmo assijm,os árabos t
tratam do manter o controlo da ostrada quo lovado Torusalem a Tl Aviv.eAs colonias

do Nofuov, isoladas,o o grupo kibbutsiano Gush 0 וה atacados incossantononto ,
4a

Nossas adversários ostão constituídos nost” s épocas por grupoos irrogulares o

massas oxcitadas.Pauco 8 pouco,os combatontos arabos comoçam a organizar=-so.Militaros

profissionsiis os organizam o os subrctem am um rigoroso troinamentowPoxam os ponzos

ostratógivos continuma sondo as cidados grandos judaicas nas quais esporam obter um

bolo saquo, ,

O oxoxcito judeu ainda não oxisto.São dispomos do quadros da Hagana, forças defen

sivas que assoguramm np passado a defes do Ishuv.As forças de Hag nã composta por

grupos,de clioque do Palmach o do Chwil Mishmat, qurda urbana xoomposta de voluntários

que contavam entro 30 a 50 anosa -

,08 12810808 continuam ainda no país,o so considoram como representantes da

ordemoOficialmonto adotam uma atitudo do noutralidado,porem sem dúvida ,6 ovidento
que favorocom muitas vozos 08 árabos.Poram muitas vozos,por razõos estratógicas do=

sa lojam o, inimigo do algumas posições pstratógicas,om atõos noturnas.

A situação do, ishuv paraco crítia «Quaso não tamos armas o os bandos. árabos são
cada vez mais fortoseBspera-so 2 vinda ONU por moio do uma força 08000181 עמה 0
locor a ordem, porom não podo-so confiar qm promossas taô vagas.Toda mão onorgica pro-
para total 888 0108008 0 81801888

SEGUNDA FASE
002008 8 16 46 fovoeroiro do 1948, por uma ação sangronta do bando arbo mais fort

o molhor organizada.contra o kibbutz roligioso Trath Tzovi.Egto bando chamado "0 6

oito do Libertaçao",opora baixo o comando do genoral Kaoudji.ã a primcira voz que una

unidado araho mais ou monos organizada entra cm ação-Dopois do tor fracassado no sou

intonto tontam atacar Mishmar Hacmolk o a Rmmt Iochansm .Os 8 querem a todo cus

to atacar estas colonias para isolar o Emok do resto do Ishuv o depois sitiar Haifa.

-ho mesmo um grupo mantom intonsas atividados porto do Jerusalem a fim do 00208-

la impedindo o,sou aproviosiongmento Pois ola dopondo completameto dos centros si

tindos no valo.Varias vozos q ostrada a Jorusalom 6 cortada.) sistema do aproviasão

namonto do caminhõos acompanhados por unidados armadas, premito,que mal ou bom haja,

a chogada do pequenas quantidal os do vivoros 8 cidadeeChega o momento om quo os Era.

boa aprondom a intorceptar as caracavanas o Jorusalem torna-so complotamento cercada

O bloco de Gugh Etzion o Ioxhiam são tamobom compactamonte corecados é impossivel en--
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Vai de abril a 15 do Maio do 1943,0 rmmrca umanitida molhoria ra 81208080 00 381074.
4Às 111012858 008 לטממה408 600 8quo suportam jdo o 0680 008 8500098 .

"são mais nutridos 708 hostilidados;a mobilização geral do todos os homens
validos tinha sido ofotânda , Enquanto quo nas prima tas batalhas iam so desenvol vondo
Os novos rocrutas sofrim um treinamento militar intensivo,A Haganá docido por fim
no sitio do Jorusalem o concontra paxo. si 0202008 forças nas corcanias da Cidade, Sar-
va com uma oporação militar tomorraria,conhocida com o somo da operação Nachshon,

“proxima-so a data da ovacuação inglosa do pais q 8 evidonto quo os oxorcitos
rogularos arabos juvadirao [sra l no mosmo instanto om quo os ingkoses 0% abndongms

ishuv astá amoagado com umaguorra do varãas 1202608. Dprocosnsa de-ol cmentos árabos
hostis no intorior do país 0 as bandos armados reprosontam um sorio porigo.4 Faganá
docide assogurar-so do govorno-absoluto das gaandos cidades e dosnobtos estraió-
mcos.0s dofonsosres judaicos passam a atacar om Tiborias,Hai fa;Acre;Galiloia Orino-
tas-Psfat La£o o א .Galiloia Dcjdontal.Todas ostas oporaçõos traduz om
vitôs188 surpreondontos às forças judaicaso : ,
58 suporioros,os rabos abandonem o paíssQinimigo intorior foi dofiniti

vamonto vencido. Armas rosadas nos chocam do estrangoâro.,0 grupo do colonias Gush. Etzi
6dosdo muitas somgras pola Logião Arab omsnemana sucumbo a 14 dc Maio ,depa
pois do 2020108688 À

QUARZA FASE ו
,

Qura dosdo 15 do maio a 1i do junho do 1948,É o coreço da guorra vordadeita
600015 da invasão do país por exoryitos rogulatos Axabos. Polo sul,o oxorcito ogipcio
franquos as frontoiras con a intenção de tomar TvivoOs soldaddos egipcios con-
soguam avançar sidoa costa ató Eshdot .Do 1ohdal efotism ur movimento do flen
com quo os conduz ato os suburbios do Jorusalom,outrsa unidados ogirvcias atacam Dos
quenas colôniaas soparadas no Noguov o consoguar após combatos sangrentos conquista
Nitagmim o Had Mordochai continuando o avanço ato Nogba:

Polo losto,A Logigo brodo chega atô Jorusaloy o consoguo conquisatr a Cidade,
Voiha sposar da oncarniçadê 20 quo alguns nomous mulhros o crianças doramo
> xorwáio árabo vo-so contid:, as portas 48 010860 NovasIncavaz do continuar adianto
montonta-so cm bombardoax os baixros judaicos,

Os sírios Por sua parto atacag o vaio do Joxdão o Dogania aom a intonção de os
cunar Tiboriados.Ma&s tardo dirigop souss ataquos contra Ein Gucy e Mishnar Haiardou
às forças libanosas atacam Malkhioh.

2
Oz 0020080208 ךו010יגש,גינס prossionados,dovom contontaxeso duranto osto por”

a «om rochassar os tortos ataques dos inimigos. Bm Latrun, somento mossos0
:5008 טמ3%46ע0טס 0rochassado pola Logiao, cwusando inúmoras baixas.0 inimigo o
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