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Introdução para o madrich-

ISRAEL NOS TEMPOS MEDIEVAIS

O perído medi

eval 86 803008 na Palestina realmente em 1917
,
08 Turcos que governavam a Terra desde
1517
não
esta
vam
inte
ress
ados
no de /
senvolvimento ou a prosperiúade, as
tentativas esporádicas por parte da
| פק
pulaçao para melhorar e moderniza
r eram
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irustradas pelo governo, Os gover
”
naaores das provincias tinham perant
e o Sultao uma única obrigação: mant
er
Cheio os cofres do Império. Não import
ava os métodos empregados, os governadores podiam até lutar entre si, ou
mesmo batalhas; não havia umsistema
controlado de taxas de imposto, o que
dava margem aos governadores requereTem ₪818 e fazendo assim as suas fort
unas,

-O maior instrumento era
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Ser esquecida a troco de uma boa quan o suborno, os baksheesh, toda lei podia
tidade de dinheiro, o que alias era
ne(Cessário frequentemente pois as leis
não se adaptavam as condições modernas
.
/ Não haviam escolas, a doença reinava,

e o banditismo era um fato comum, Não
podia viajar sbzinho sbmente em j'up
os de cincuenta pescas na épocas"fava 1
&J
é
ש
raveis" enta
Se

pe

o ia se soLre mulas (

nao si:

conhecia as carroças). Os Judeus
1
+
trinsiam-se a pequenas comunidades em
reg!
Jerusalém, Sfad, Tiberiag, e Chebron.
Vivian dedicando-se ao estudo da
Lei, eram sustentados por contr.bu
ições da
Cola que eram enviadas ou coletadas
por Rabinos que viajavam & Europa.
Nessa primeira sicha deve s destacar
Gois fatos:- 1 Que
Juceus senpre viveram em Israel e sua
forma de vida-- o Estudo da Lei, 2)
Hostrar em que estado de abandono enco
ntrava se a Palertina é preparar os
cnanichim para que eles possam sen.
ir o que significou og inicio da conq
uis
“a do trabalho, as aliot de jovens
e não de velhos que vinham a Terra
para
la passar os seus ultimos dias,
5
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TIRANO EM JERUSALEM

Foi no terceiro ano do governo do Sultão Murad, que apareceu

O sovernador Muhammad Pasha em Jerusale
m, contasse que viviam então muitos
Judeus em Jerusalem, muitos tinham
entao imgrigrado e traziam belos pres
en
tes a comunidade. Muitos compraram terr
as 6 caszx e podia sé ver sempre velh
os
sentados a frente de suas casas em Jeru
salem. luitas eram as casa de Estudo
e felizmente havia suficiente cont
rituições para que pudessem viver
socegados,
Mas, esse estado de vida uuito de repe
nte
com
a
vind
a
do Muhamad. Veio a Jerusalem com 300 mercenár
ios 6 começou a oprimir a população
kinguém era permitida a deixar a 0108
06 e
des souas de dinheiro eram exi
ciãas. A população esperava que a"situação gran
melh
orasse que tal ato era sbmente
que 0 governador pudesse ter seu 1
-0 porém com o passar do tempo
a
População perdeu as esperanças, e tent
avam fugir, mas em todos os portooes
da cidade haviam guardas do Sov.rnad
or. A vida da comunidade quase para
ra, as
pessoas que não conseguiram fugir esco
nderan-se especialmente os que tinh
am
ainda algumas propriedade, os pobr.s
quase não tinham sido uolestado s.
No verão Wuhnama começou a preparar
se para sua peregrinação
anual a Meca 6 deixou o seu irmão 0
substituto. Este mostrou se gentil a
população e pediu uma soma de dinhciro
mas não ameaçou e 08 judeus acreditan
do que a tempestade havia passada sair
am de seus esconderijos e voltaram
as
|
suas ocupações, quando de repente
o novo ,overnador nanda cercar algu
nas sina ₪
88680 e prendem os chefes da comunida
de, e mandou transformar a sinagoga
s
4
em lojas. Par- impedirem isso os Judeus
tiveram que ceder uma fantastica soma
1
de dinheiro e como já tinham perdido
tudo, recorreram so empréstimo,
E
Há

uma carta dequela época que relata

o acontecidos;- " Ele ordenou os guardas para que
não permitiscemn nizuém sair da Cida
de. Quan
os Judeus removiam

1

um morto para entera-lo fora dos Kurros,
o soldados crueis
costumavam afundar suas espadas no
moritundo para certificarem-se que era
realmente um morto. Havia alegria quando
se pensava que o governo do diabo
chegaaria a um fim, mas teniam que
a Cidade fosse arrasada com canhões.
..
As tempestades poder demor/ar mas elas chegam
a
um
fim
e
con
ta-se que certa noite após ter aprision
ado dois Judeus e torturado sonhou
que O Nei David lhe apareceu 6 1:6 6
que se não saisse de Jerusalem ele
₪62.0118 no dia seguinte, e assim no dia
seguinte partiu com o seus € אאא
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carregando o máximo que suas mulas aguetavaun, como um ladrão qualquer deix-va
| Jerusalem apos de terla aflingido tanto e por tanto tempo.
|

HISTÓRIA DO CERCO DE TIBESIAS

.

irão eram todos os governadores tão crueis como Ibn Farotuh. Vamos agora dê
um extremo para outro, Em Tiberiades vivia um goverdador inteligente Bhaher
rebelara-se contra o governo central e estabeleceu em Liberias um regime

própero e firme sobre 8 09111618. Jesenvolvera-se um aunizade entre ₪16 6 0
Rabi Chaim Abulafi a; Daher notara e preciava a comunidade judaica, pois sabia

que esta seria muito benéfica para o desenvolvimento doseu territofio. Mas
uz outro Pasha Turco resolvera com inveja atacar o território da Galiléia.
No dia 22 de agosto Kabi Abulafia recezeu uma carta de dois Ge seus ami,
gos que trabalhavam nos escritórios em Damasco com o Sulcima Pasha e estes
escreviam+ que “uleima decidira vir para Tiberias, destruir a cidade, trazer de volta a cabeça do governador. Estava preparando artilharia e arcabuoços capazes de matar 20 pes 0as dc uma vez só. O Robi ábulafia foi 1060 68
governcdor avisa-lo mas este não quiz dar importancia ao fato. Mais uja vez
“0 Rcbino recebera uma carta de seus amigos avisando do ataque mas o gore: nadam
nao quiz kaxkKxEgRkx preparer-se sentia-se seguro, Quando os judeus souberam |
que o ataque realmente se daria eles correram ao Rabi e proporan lhe para
fugir para Saíd ou Acre, Mas,o Rabino lhes respondeu que não deixaria sus Cir
dade a sinagoga que construira e disse que se os judeus fugissem seria um
grande insulto ao governador que tão bem os tratara, “ntão décidirau ficar
e no dia seguinte dirigiramn-se à caverna onde estavam sepultados grande: nes

tres ca Lei e tocaram o dhofar pedindo a Deus que os ajudasse. Sómente quando
as tropas do Pasha estavam perto da cidade que o governador s: persuadiu do
ataque é entao organizou as pressas a defesa da cidade, 400 honens com espa
das e 600 contratados 6 alguns nas torrcs de war da Galileia ( O Kinerbt)
Mas então acontecem diversos fatos curiosos, o primeiro atoque do Pasha foi
algund tiros de canhazo contra o forte mas cujas balas voltaram-se sobre seus
pfóprios homens, no dia seguinte poem em marcha seus area: ouços mas estes

não conseguem queimar nenhuma cas: da cidade, as tal s caim ou no lago ou
passavam por cima das casas e se enterravam nas ruas. Algumas balas de canhaõo
tanbér; cesiram no pátio da sinagoga e o Kabiono os guardou dizendo à comunidade
que seriam uma lembrança para a posteridade da ajuda 66 2608. Depois de uma
ssmana de tentativas nalogradas o governador resolveu apaziguar a situação 6
mandou um presente - a mais bela égua da cidade. e sua nãe para falar com o

Pasha, O Pasha aceitou o presente mas contou cue nao sairia deli antes que
tivesse a enrbeça do governador. As investidas contra a cidade continbavan e

o governsdor mndava constantemente sua mulher sua crposa com um presente
mes não cheg- var nunca a um acordo. Até que o governador apressntou a seguin

te condição - ele deixaria dez dos soldados do Pasha narcharer pela rua princi
pal e derrubari algunas pedras da torre em ginal de submissão. E
Este fato acorrera extamente na época dos festejos de Sucot e faltas
va algo nuiot importanto- as quatro frutas uas felisnenvo uu mensageiro con
seguira entrar na cidade aproveitando-se da confução dos acordos e trouxera

as quatro frutas ainda cm tempo pois faltavso um dia para teruzinara a festa

Grandc foi jubilo da comunidade gaxxkxk e conta-s. cue as pessoas chorava: tal
era su” alegrias Mas o Pasha nao concordara cor o a:rodo E continuava seus

ataques, decidiu então mudor de tatica e cavar um tunel para dentro de 4

Pensando que a malogro das suas investidas era devido os judeus gaak forçou os judeus de 81:56 a cavarem o tunel assim os judeus nºo lutariam contra
os judeus. Como muitas guerras naquela época intei rompiau sc para a 1
nção para Meca e ascim apos falhar a tunel o Pasha se diriçiu a Meca e os ju
deus dê Sfad ficaram livres e conssguiram entrar eu contacto cou ₪ צ8 conuni
dade de Tiberias. “ontaras tles então que uia gaxke praga assolara Sfad e

que muitos lá morrerem e que ela certanente terá atingido Tiberias se não
fosse o cerco,
Isto foi interpret-do como um nilsgre pois cor a teinosis do

governador ele não permitira que os h=bitantcs do 087000 entrassem na cidade
6 bara lá trouxessem a doença. Decidiram então festejar todo ano esta data
4 dz Kislev lembrando-se dos nilzgre

acontecidos com a cidade de Tíberias.
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Essa segunda sicha ter o fim

de mostrar a tronsição
que houve apos 1840, a criação dos consul-dos, o
que dava aos judeus uaior

661688 00800 20880 6 6 1 Muitas modificaçõe. sofreu
a conunidade que

antes vivia ds contribuições- 3 criaçao de dna casa
imprestora, o aumento
consideravel de imigrantes, melhorara um pouco o gover
no Turco, lócicamente
continuava o sistema de bakshis. Outro fator foi
 ם8102001121 506 0
chasiaico que 2ע0אט6  בו8 8 ,168181 61782 Yclli
n descrcve-Joerus ler שו
à maioria de suas casa estavam es ruinas é as cue resta
vam eray baixas 6 6

curas ...'! mu 1854 cria-s

a escola Vocacional de Montefiori

o que era aa Dt
meira tentaiva para acabar com as contribuiç
ões, fazendo os viver as טס אאת
na
do propr

io trabalho. A construção das prinsciras casas for
a do murro,
PETACE TIKVA E ALBÉ JOS MUROS. ל
Havia algo simbólico na con trução dos 071201288
00888 fora do nurro, Era
-o desejo de sair das ruas estreitos e das casas
-cii ruinas 0 600 depengência
da caricadc. Princiro pensou se em construir 124
usa fábrica de teeclzgen
nºs

isco fracassara, tentatsram entaão um hospital,
ums os doentes tinham meda
de ficarem a noite fora dos uuros de 7620094180
, 6 88918 68888 688 ficara
abandonadas por algum-tenpo,. Rivlin foi ui dos
princiros a tentar morra 14,
reuniu então sete amigos 6 6211ע08 80 preparativ
os financeiros prra a cong
trução das Casas, prra que nenyum ar be soube
sse da compra à terra eles man
daran a prefeitura a esposa de Rivlin cor
ur véu de una arabe, À primeira
Casa foi 8516, e começou morrar 1á sôzinho, toda ranha
sus femilia ia até
os portões da cidade para ver se ele estava ainda
vivos. Senpre É preciso um
princiro para tudo agora no lugar em que Rivlin morro
u é a Estação de tres
5 016366 66 1020831080 nova.
0

vaqueles Cias eu diante coneçarai os judous = procu
rarem

terra para
cultiv-:rem e a primeira del=s foi Petach likva
, uz trecho de terra perto do
rio Yarkon.
Nesse região hovi:m tuitos pentanos e como não havis
controle
do Eoverno os arabes costumavam jogas animais morto
s no tarkon empestando to
da a regiao, Em Ei 1878  בcidade arte perto do Iarkon
ficar

» reduzida a
ulsuns cegos e aleijados como conscquencia das
doenças.
Certa manha de verão Gutuan con 8 alguns amigos resolvem ver
aquela região para observar

se havia condiçõe: pars coneçaren cultiva-la, Animarm
se quando vira que a
recião er» fertil e tinha

agua ex atundência ₪238 ficaram tremendanonte
espan
t dos quando entraram na cidadezinha é« virar.
seus habitantes todos doentes.
as apesar disso 6168 não puderam perder 9 anina
o pedirem par» um médico

Brego ccompanha-los c dr a sua opinião sotre a regiã
o. “onta-se nuxa cartas
" ע6ק880 que o médico ficara meia hora em cima do
0012800 de una casa abandonada
obscrvando não sei o que ele desceu 6 falou: o estud
o do cliua de mas regiao
6 uria das coisas vais

dificeis na medicina, Mas existe usa indigaçro
que
mostra com certeza 86 una região 6  הסטpara o honér
-ownão, todo O tenpo que eu
fiquei 14 em cima não vi nenhum passzra, entre
tento a região tem alinento
e pequenos animais par> atrai-los. O ar então
deve ser nuito insalubre,
Euttzan

sentiu então que o mundo 06 ת6ק6מ6% .82606700
96 Ele

resolveu não
"Seguir o-uédico e assinar o contrato na conp
ra do terreno. Nas quando cle olhou
para seua
amigos que estavam cor a cabeça abaixnd> ele não ousou abri
r a to
no mesmo, tenteros, é choraras
de aleg ia, 0 médico que estava perto pensou qu.
cle choravar. pois que tinham
já conprado a terr: e

"Ca, Mas de repente um deles dissc- ... da

cla não prestavo e tentou consola-los

dizendo

Gnelhor
- perder o «inheiro  שג8
*
Fois ascim que a: comprou a primeira teria para
a colonização, o priuciro
- Erupo com cinco participantes decera prra 813
pera prepararen-se ( Jaf»
| naquela época era a cidade vais import-nte
da P-rlestina). Coreçaram à culti
var a teria colectivamente con a ajuda
de Loi cinco cavalos « algunas rulas,
Cavaram uz poço

e encontrarau 4eua cos arcbes visar então
até Petach Tikva
pera pegar “gua fresca. Eles passava
a semana lá 6 voltando no Sabado pera
Jaff>
onde 6168 tinham deixado as f-uili-s. Era proib

fg
as

ido então pela 161 6
construir uma casa mesmo un b“rracão sem
5% 261018880. 20960  סמ0 que

ו

ו
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63000 ₪ 600 nºo pagas oi s- Fazer

eoprrora,

nadas,

e isto os homesn de

Hovia-lá tauvea um judeu que tinha vindo da Hungria

6 14 trabalhado Como auricultor,
pesado da Hungria pois 6 que os

Prego mails
ente xEmkssA propos se trazer um.
qrabes usavos ecra muito leve € não tinha pro

fundidade, Vono muuito <.forçó trouxera:-no as

08 boi eram Íframos demais

paro puxar um arrado pesado byscarcti então bois de Dansco. 6 deu f-ntasticos
result-dos, Muitas coisas sconteccrar depois da fundação 8 265800 fikva,

Pouco tenpo depois Eles ficaram envolviãos «un um conflito de dois tribos de
beduinos e um deles peciu-lhes a posa Couo não tinhaa suficiente homens pira

que »tandon=s-er a terra e fosse lutur
derar cm sinal de apoio aos beluinos
um saco dc arro cum ds 0814. 20208 0 Panda ta os veduinos considerarai-nos como

aliddos.

pado Tayafi

Algum tempo 600018 aconteeca algo senos

agrrdavel. Un Arabe cha

ficou Dos r-iva dow honcas 6 Petach Tikvo por não compr rei um

ter. ono sou é mandou então as suas oveltas pa trem 1: plantação de Petach Tik
> 1 pe

6
Mas os homens de Fetach %11עק הצא66 עמ- ם806 בה817981 6 9 devolverinr
ga.
Mikhal
“11 Corcça quando
Rol
POTE
no conasição que foste pigo O 580%
e 811292508 60
camelos
sexentes
cor
Tikvo
2600
pare
+ Katz voltava
son r6 clé& Sd hórens ammados 830% 8
“SE aproxim  גוס1  מהnandéu
Decidiramn 62030 08 20:ע0ע21 06 P. taehn likva
ç te.
entao corn vide por ונג
fazer unk| = 3 ₪ 6 Tr lhe um Lição;

Poréu houve a intervenção do Veia Katz foi preso apesar de sur

50 cu 520901800 | 11008 ₪818 ₪6868 07086608
austiiado sx ser defendido
de ser julento, aste fatc  וfoi o inicio do regeito das aldeias arabcs

pelos homens de Petaeh Jikva.
4  לfeet:

.

de Pessach er Petach ב: מטצג101  ה%010 0008) 1מ%ס0

prra os honens da ק6 בתטוף603612100. 86011 %טסע.  בבעיsuas 820988 6 Jafo

 ס80605 8 שreunirsi no larracso, Gutanan deu entes um dlocurso na mesa do
Sceer € cgradecia o fato de 'clegser-o primeiros acricultores em Teraels
E colheita obedecentc todos os: preceitos do
quando gs: deu à prisecira

Tan.ch

levara: a cólhcita psra Jerusalem, Uau grande multidão reuniu se porra

cccbesL OR e

sober d. como ge

degeuvolvia

Pctscn Tikvas

O cor Ê o constituia

€ uia longa  לde castelos. cnobazeçada pe 08  בcon as

pelo. sol,

montados sobr:

pulso ta  הoninação

86 aderir-m a-tles- e ccrorsram nºcis teria

Nei im voltorar

08 queinadas

um novo grupo “dc pessoas

Depois de 26830 os novos cna

com Bles a Pet ch  תה8610 ?0 במע2cosclhrgos a não tomarem

“Água do Yoraonem Por

vôs ch .verir concgarar

1 Bins 8568 6000 correu Dei, 2 o teipo 08 no-

2“DCScar no Yarkon e beber “gua, € nado lhes acontecia.

os cou a vinda do vorão am os novos chaverin cairem cs febre e a doençpas ou tarbéy p ro os v:lhos de Petach Tikva,
Os sobreviventes fugira: €

fundadores não conseguia. rusistir aos constantes pedidos de su-e famílias
pera voltarem, Tristes e «v-tidos cles abandonarau-na e entre 8168 ₪58

 ה87826000voltar mais tarde,
Us aos hoicns dc Petach Tikva relata num diírio 0000 <les viviam 1
guns dias aniecg de abandonarers 7 Dovevanos que End tremor transpor todas

2s Nificuldades: con ada as fi.lta de
alimento,
vas não tinhamos forças para lutsr
,
2
4
:

6 ה פוימט67- בות,081204
8ה%100 82111001 007 sabdada s de volta para Je“«Tusal6 € alguns cMeçoras penssr cr voltar tnaber. O ano sabatico estava zm
eproxinando-se e nap sabiamos o que fazer
eo que iriaxos então comer,
BBabinha esperanças que pudescenos ficar ras todo cCinheiro já tinha se aca/
À pessoa que rcl tr isso ₪86 0] פטהמהם71תע56(, ele tivera que תבסה
donar Petach Tikva e foi de volta par Londres pira conssguir mais dinhkiro

q Poro depois restabclcce-se.'

lc chorou quanto cle subiu a 00160 e ficou

olhanão a costa aoté desaps0 então elo se fechou na sua eabine por dois
dias inteiros.

1

(

3

a princira 119, 38818 86 028 גוס
“ גבuito forte: ente 3 influência do:
centenas de estud-ntes na kRússia decidiil

prixeiros que

é

\

aparecerau crai er tOtil

6.

101672080 62526 1882 6 1

Li
Ja 8 sciação 000850 6
 טפcolonização de, Paleetina
ung trinta chaverin porém foram

os primeiros chalutzium no espírito ioderno,
judeus que vinhar a Eretz ץז
Ei con. q -cónviccas de
06061387 66 121070. 0 00
 סו₪ 7 8 da
existência que levavas para 1טפר% שעבex regioer completawnte selvagens,
pao tinha; viúdo
Eles sras 1%0 811.26 ₪ dos outros tipos de Irxigrantesy
a Israel-pog ideias religiosas vas sin enuo Lim de dar a solução para -o-séu

povo verscguido pelos 0  ירם8188 Chcg rei ec. dois grupos a Lgrael
é relata cono chegaram
3 093118:-" 8 10 den Beto emos em Jiffos Já
entao tinha es meçado as Te trinções Co: ÇA a inigração. judaica é contem
a vigta triste Cos Velhos judeus cuc.
fora «posddos de entrar a amaca terra
- הבס
cus ultinos cias 14
 הפשכ₪ ni
te: cr alcançado o ulbral.
201 60200 dos-belgin  מ5  הRae
quondo fin-lrente lhes
percitirois - entrada foi logo à vas” que ocúpiva de 0210240 que 1000 ₪

Fangustdo,
cuSes 6| ממתO todo 90 6 mis  בà casa tinha dois quartos
As titens eran foitas de tábuas e caixas c os tiluim 6090182  בת0406 ש6

deles tinhem obtido tiabalho eu mihve Ter-cl onde 90613 ₪ nigero psszienh
por us arduo Gia de trabalho, Outros tree «-tave.,
doentes num hospital, O

 פלסטפלטdinheiro que tinhas estva 8 consurindo co lejaasnto ₪ 620102 slenor

69 682987 ques os. chaveriu nandaven-n
6038 03
84 vinda do  טסםsrupo e
10% 1605618
 בהמט גפס31מ% בé aindo) lembrar que acreficção fora de gals
pois vicia 8 de feijão una sopa. Entrotanto derau aoB reger vindo três
dias

sonente ante.

que

ecorieças cu o

svus, priseiros dias de tr-balhos

traiclho,

Chivsin um deles desoreve

" No ticu primeiro dia de trabalho Jevantan

talos 2 cintos ca nora. do nascer do 801,
apos arru-afmos nossas canas
0|
vasos uma fatia de pão e ias no lugrr de trabalho, -M“kve 1בעה16,. fora funda

0

6 1870

deus

era upa 80013

Pops QE cor o fix

ra sómente uia fazenda co usa 680018,
coisa util.

trabalho

בגו

dy ensinar

os jovens ju.

a trabalhar na terra Mas a intenção arisinad tinha. Esquebidos
«4 fozende

é agors,

0966 28 alunos não aprendias nenhuma

cosistia de plantações de lananj:s « vinhedos.

cuneçavo es 6 e

0

terainava as 6:50 porêa nosso grupo tinha chegada

ccorndo que trab=lhsricnos -sjuenve oito loras,

Pegavadors nogsas encha

das enchiauos a jarra( jarra co» “gun Tinharos quo cavrr aq terra num - profun
didade de 30 ci
6. renouer boco-a pretos 2 6avaro posa PEdos ha nao tinha

s uínira ideia do que deveriaros fazer, = pouco tempo Linhas nãos começavam
ter brlhas ce doer nrs tu incdiatanente sentic=uc envergonhador " 5 42-18

cue protendds gostrar que og pe são capazes de Eananval Porca per
guntavo q vin ussmo, As funções mais Lcyus são erm dadas a nós, Ek como
plantar vegetais, colhe:
246 2 at

ordem paro

frutas ou irigar, o

fazer mopvira alhar 0

loucura de queremos trabslhr con

8 nãos,

ap” taz não nos Geixa Ch ומ

De Mikvg. Israel eles foram para “ichon betzion

coravos para quo pardessenos

2

onde a situação estava bas

tanto crítica.
Boviau scis fubílios pobres  ב06768 sustuntandas casas tinha
». que sr construidas para o inverno
 וסSIRER “einberg tinha sido nanda

E para a “uropa para ver se

cbtia uz ouprétino 238 con) tle nao voltav

meçrrau a peraer as esperançr 8. intretanto Reno Feinborg voltou-cou ur.
enorne enpréstinzo do Frrão as coisis sudarar dcciuirta;: então de nandar os Fidu
iu poro “ishon “etzion pois Bles coro
jovens 008.  פרטסב1601 s reaninariar
L* em “ishan Letzion clées constituia:. ui grupo de trabalho sob v8' cuidados
de um instrutor frances, plantavan árvores se cavai cavav à valetas, Li
Fevereiro os biluir de Rishon Letzion visitors. Chcdera onde 9 outros biluim
tinham começado umnz colonização,
Para encontra-l= tinham que seguir un vadã
cus 168066 das Montanhas de Juda que csrigea
.  מבChisin 2proxi ou-se
viu de longe “usa cozinha ao ar Livre.
inundad- de Tuidea, de Dancios dnoro

pcãár gs e

a lenha conscistia de gravctos opanhados no gorro. Havia tanhés ui

uanco so colonizadores
6
b-rracao com alguns bancos onde coni
volt-rcu do trablho nos caúpos por v nliioço uma sopa de baratas com pedaços

ע
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e quando pedira גושב- 1  שת+ גבנט מוסץuna agua co. a cor

Ce lodo er a unico agua que, tinhs. cla vinha do vadi. -Qutra coisa que Je
espantara foi quanão sc deu a colheita Er Chedera e. que tinhas que esperar

 אאאaté que os oficiais turcos vies e: pegar à parte que Correpondia ao crta
60,
De -cordo cor a 161 tinha que dor ur coitavo da Colheita pars o Estado

porêu cada governador .acreseen ava quo p rte para si. Os oficiais vinhas cor

soldados e se o poire cgricultor reclauasse clc tinha » direito de 1010117
» colheita emu dez montes c eles 1690114 ui: é a 065066 6-9 outro porá: nenhuns
dtles tinha a corager pasa isso vinhau con c chicote na não € q fllah ) 6
agricultor arzbe ) prefeipria dar uu sexto ou e jo uu quarto do que ficsr

ehvolvido em uu conflito, Os colonizadores judeus entr.tanto não aceitava tão
mivplesuente as exigêncios dos oficiais 6 000 1880 6168 +01 ה ר8. exicentes

|60 relação 208 judeus.
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Os biluim com o passar do trupo coreçray 86 8.ם11% 80010₪11806 ( pois
esperança que alimentava eu construir wu.» 716613 ândclo “desvoncêsra.

porén lhes 2cobselharar que pera 6010826  הט9166012 modelo. ou uin fazenda 4
con as novas ideias “erian que ncadar alguns deles estudar ém 21089160 concr
cio e sutras coisas, Con isso se formou uu E 0 que sc chrzou Tekiat Israiúcl
“Les aprenderiamn conérçio cv Jerussleu e a nosto cotudsriasy história judaica
hebraico. 28818 9 deles forca 8 61%380790 ב6 מ% שע8616  ההטbachura Debora

que cuidari:

casa, ,0i8 deles tornarmu-e: aprendizus de carpiteídro, dois

outros apr.ndizew de ferreiro, ui outro curtidor, uz outro pegou oprofessorado,
e o ultino dedicou-se a» estudo de história judcico é Taluud, Priveiramente
sbrente cinco deles Loriavan juntos, hebitaray una casa  אאא66 ui. ujien quarto

Coraior en esteiras e us2voz 08 casacos cono travósteiros, AS refiições tona
var nua pequena cozinho cus chu.ira de rectaurante Hachalat Shiva, a pefci=

ção constituia de pro e eng, durante todo o Gia,

Uau ano depois passara para

uia cutra cas» é Já começarau a rorrar e exercer os seus ofícios, que come

-

ri a ser vendidos por toda a palco tina, mais pouco tenpo depois o grupo dispr-

800-66.

Para o medrich- Uns cos fatos que é. deve frisar nestas sichot 4%

a diversidade das ideias c preteações dos -bilui.:, Vinhais coma jécia de criar

uma aldeia

que entretento Trac:ssera não tinhas ainda eu rente 8 106186

60160102 406 chaverin da segunda ב3011 0306 0 008181%0100 à criação da kutza,

Entretanto
tais ideias fora e. parte preparadas pelas préprias condições cxig
tentes em Isracl, coro por excuplo a cificuld dc que sentiam os colonizadores
6. Chedera em cultivor cedo us sozinho sua terra fez cor: que couoçasse: a cul

tiva-la e. conjunto é sentirem a vida e coruul 0000 o 0380. 608868 bilvis quuc

vieran a Jerussleu),

Otro fato Ca dirtêância que hovia entre os velhos co

ionizadorc; pex. Nishon Letzion é 05 novos biluiu, os priciros bagcava. sc
en parte no trabalho com ajuda 66 סבער86 02 passo ut 98 ulti..oe Viciay con
40638 6> 00ם0%8100כ ע
-'

*

À
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SICHA
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e:
HENRTZLL EM BRETZ

;
IGRAL;

ble que projctnra a idéir de ui stato Judeu

c בטק8 800 8003611101 1

cos quando veio a Israel para falar com o vultão pouco conseguira decte porên
uuito animo e alegria deu 20g habitantes das jovens aldeizs e 14 foi reecbião
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 בא5866 66 26 66 outubro o gol já estava pondo-sc quendo o presidente Ce
cos una
Conselho de Rethovot, entrou as pressas no edificio do 6 asclho

gens er. urgente. Pouco teipo depo. e o presidente pálido .cechou à porto c dig
gc para as pessoas que estovas ao seru redor; " Herzl ex Jaffa 4 No seu pro
craua estava que ele visitaria

ishon Letzion e passor a noite ex rechovots,

que o présidente goueçou à cudar dc wu: lado prra outro ivacinands
Co: as dificulcades que huvion
Herzl gparecera tão לגה

Gonta-sc
« razão poque

ra, época coa relação a colonização,  בג6 5. aldeciaz teria. sito abandonadas
sé não tivos 6 havido a ajuda do barão mothschilc, Entao de repente o pre-

sidentc

pensou: € be: provavcl que o Barão c Herzl decidiran de juntar as

suas forças, isso deve €.1 realncnic o sinal do inicio da redenção,
Mas pouçco depois receteras uiz o:rt: de Un erissário que 01219  טג1
e Gurante aquela noitc ele passaria e. Richegrria pela manha en Kechovot

shonuctzion,

Srilanki conta cono os chaverir du Rechovot preparoran a re

* Ningupen doruiu aquela noite es Rechovot, 42 eair do sol todos
c.pção +
so trabalhadores coneçara. a linpar os seus pequenos quintais e as ruas,
Os j-vens cuidara.: de seus cavalos, e nas cscolas preparava-se ur coro para

recete-lo,

Só de pois às ueia noite a pequena slésia ficou Silênciosa nas

os corações de tados estrvar aind- ardem cs. Todos  אאאצאצאאdificijuente ₪
seguiram dorgir,
++». Com" o primeiro canto 80 6710 eu sni de cnsa, e dois
hoens de Ekron estavas diante de uix " Poderenos juntar-nos aos ervaleires
€or o nascer do gol as atividade continuaran a aldeia estava fantasticamente
houver. algunas  אצתתאדdiscussões de corno receberiau a Jwrzl, ol
livpp,
guns sujeriran que fosse con pão 6 sol ( sincl dc hospitalidade ) outros con
os Polos da Torp,

Herzl fora então esperado por wis escolta de cavalos na

milanki continua coro eles receberar a Herzal, 4
entrada de Rechovot.
De longe podianos ver à carrugge ela parou up instonte un abriu-se a porto
6 dela saiu ui houeiu alto que olhav- para nós. E quando cla se encontrava
Herzl saiu da carruege: «
aglguns passos de nós egritnnos Viva Dr. “erzl.
Veio ei direção a nós. El. tinha usa barba longa  ט06870300 e enorres olhos
negros. Havia uia profunda tristeza ncases 10ת80, 00962 o sorriso possuia
w: que de tristeza, Sua face captivara-ie. “u nunca antes tinh conhecido o

teror

nas nes:e instante

os ueus joelhoe treserar . E então eu disce Fecho

סצ% 61 016866 boas vindns ... wu. treusr possou pela sua fece, « lácrivas correrou pelos seus olhos. Nós sutiros nos mossos cavalos 6 616 vojtou « earruager
Durante
Nas o porta não s fechou el: continuou co: seus olhos fixos eu nós ..
eu ale
felava
poie
entedianos
não
nós.
à
o - aluoço ele levintov-sc € diriçiu-se
fora
0822086
8
tarde
da
fiz
no
to poréL querianos ouvir a sua voz. Quando

2 cubora cou Herzl ficanos olhando durante nuito teipo cla desaparecer c sun

tios nossos corações pesados, notamos 'só então que não tnhos comido nada

todo -o dias.

“DE ONDE SURGIU O HATIKVA.
WU: dos chaverim de Rechovot chamado Cohen recebera do fanoso poeta laf-

t-di Hcrz Imber w: livro de seus poeras.c poesias 6 tle quando veis a Rishon

Letzion csieçou a cantar u.as das poesias que nuito tinha lhe atraido He tikve:
no 11610618 866 ט רפט16 המ801862 ru.ena,. 2016 os chovcriu de “ishon Letrinon
não preferimn troca-la por He 'ach rishon Letzion a 68108 que w» joven de 15
anos tinha feito para Rishon Lctzion. Poré: cox o terpo cla eoueçiu 8 espalharConta-s que os chaveri..oue trabalhava: ex Rechovot
pel:s'novas alâcias.
gostarm; tanto da uúsica que 6168 008% 007 voltar do trabalho cantando as.
25810 002 o tuupo ela se tornou o hino de Rechovot coio He'ash 21827 uetzian
tornara-se dé uishon Letzion. Entretanto cla não ficou 80 60 4600040538
anos depois que Gohen a tiver» cantado pela pritecíra vez e Bxkx hishon Letgion
já todos. a cantavan no 11 8 reuniõcs, cu conferências.
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cond
uzido por seu irxão a Zhkron pars receber algu: tratamento «
no cauirho foi atagado por ur:
bando de arabes e sbmente por una sorte f5ra
r salvos por ur outr) árabe cu:
entes tinha sido guarda de Chedera. “ou a aven
turr Q1c se exitare tanto que
ם86ב0 062678

/

5

ן

a febre,
Pouco tezpo dep'is 100ר09788 276630 טס
quarentena
Goo êles obtcrias alimento se não pide
sse chegar a Jaffo.

,

|
UMA DAS PRIMEIRAS CHALUIZOR - SARA
dono todos os jovens chalutzir. Ela duserbar ALKIN
cura Gc trabalho,e corcçou a trabalhar es Peta eou 60 03110  צטlogo foi «a pro
ch tikva. Seru prieuíro trabalho
foi dc passar roupa € o que lhe muito agra
dou foi » מרשבס6מ0% nos papeis pro
prios de Petach Tilva. A noite 8168 farsu
a uca das essa dos cor. adres vchs
Ge Petach zikv: e encontr-raz 14 con os Velh
os chovevei tzion. Esses olhavar:
Pare

|
|

os novos jovens como sc fosse loucos pois

não podiam grer que os judeus
pucesser. cles proprios faz.r o trsbalho
Pesado, Lles tinhas» seus vinhedos 6
cultivava.: os a base

do trabalho arabe,
ca scgunda alia encintrs trabalho uit apesar dc ser dificil par- os chaverin
o nais era para sara pois não podiam
conceber eu espregar

 בגו81001  סם873601 de uso, sulher &rab
e,
20000 %60Po Gcpois co” a persistêncis cla
cons.guig ul 108701 30 1560 8 nulh
eres 4ro,
teu na colheita das laranjas.
Mas ei pouço t.e.po à despedirar. Pois
não
rendia tanto quanto as outras,
Seu priueiio grondc paseo foi qua
nd: cosicçou
 בser cozinheira dos outros ch-veris:
que rauilhavar er Petach «sikvo é corno
50608 08 outros ansiaver: por trabalhr en seu próprio carpo.
401 assir: que

se decidira juntar-se ao Grupo que coreçou
2 colonização de 991673.
Sejera er> una

PR

regiao que necsn

época estiava nas 380 6 cUuinos
e
cocpletamen, É abandonada, quando fora
coupr dr pelo Keren a Kaicucte, ur
grupo de chaveri;: se reunir  בnara
coneçar 14 - colonização,

côro 1& encontrou os chaverius "

Sara Malka

a
Nossa cosa era qi simples br racão cor cont
ur
unico quarto, Não tnhs janclas, tco ou chão
, O quarto servia para todos 6

para tudo incluindo cobr s e. esco
rpioes.,
בע. Vorniasos sobre o telhado «e subiauos cus .tinhamn f.it> 14 una casa segu
até Sle por u.. turaco feito no
parcdec. vunca pesacios em usar para isso
una egçada, L4 deitomanos sobre 68
teiras após un arduo dia de 2%בלי1ת0
.
No Prisciro 018 ele notou que os cha
veriaz na0 sc ap. vs  מparo 0 tr-balho
₪ captou por conversas que 5105 +ממבמו
ntdo «.. deixa-la sbzinha Pois teniam ue ua
árabe à pudesse atacai.
sara
M-lk> continua

: " " ג1606200 ₪ tralalhar naz

e pouquissinos instfumentos de cozinha,

42
*

“urante a noite sentavar c

escuta van

cozinha. Não havia fogão
:

os plon» de Ferran un agronous

que tinha sido contrat-do pela IÇA cou >
fip de desavolver a colonização naque
la região. Não se אאהצהאתאת1א%8 vivia ainda
es sisteia do kutgo Pois crau pageos
pclo agronono o intercediário da ICA.
Nois tarãe o none de Sejera sc tornou
Kincret. untrotanto o espirito de kutzs 6.5
sun necessidade reinava untre os
Chaverin. Bonta por exennlo sara que
ao teruinarsso 5 construção do princira casa ningués quiz vcupa-la pois os cuLr
os continuaria naquelas píéssivos con

ções.

Os prireiros meses eu Sejera os chaverir centavai:

à noite co os -rabes da região e falaveii anigevelzente, porém
co o teupo erinu-sc = invejo é
Corcçara1 os vários ztaques.
E foi dessa defesa que se criou o que rais tard
e
56 0025011608 exio o Sherer, a guarda contado sobr
e «ulns as jovens aldeias.
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