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לשכה מרכזית

TRABALHO EDUCATIVO NO MOVIMENTO
ANTE A SAIDA DO PRIMEIRO GARIN HACHSHARÁ.à partida dos chaverim dos movimento à Hachshará deve ser sentida por
todo chaver do movimento e, para tanto, a Machleket Hachinuch da Lishká Merkazit, decidiu designar a semana entre 18 e 25 de Dezembro como a "SEMANA DE HACH=
SHARÁ" em todo o Brasil. Queremos que todos chaverim do movimento no Brasil sin-

tam, em unissono, o que significa para o movimento a partida para Hachhsará. Que
o dia 18 de Dezembro, quando o primeiro grupo organizado estará iniciando os tra=
balhos para cimentar uma Hachsharé, futuro pilar do movimento, todos seus chaverim sintam este começo e se compenetrem da importância transcedental que tem para
nós. Propõe, portanto, a Machleket Hachinuch da Lishká Merkazit, a todos os fnifiy
do Brasil:
\
12) Decretar entre todos seus afiliados a "Semana de Hachshará", a partir do dia

18 de Dezembro, realizando para isto toda a propaganda conveniente para que na rua
judaica se tome conhecimento de tal designagao. Esta propaganda se fará por meie

dos jornais, rádio, folhetos, etc.

2º) A realização, no decorrer desta semana, de um grande ATO PUBLICO (de preferen-

cia no dia 18), com um programa artístico adequado e para o qual deverão ser con=
7168088 todas as instituicoes para saudar nossa Hachshará. Um chaver falará sobre
a importância do momento atual para a juventude judaica 6 que esta é a nossa res-

posta A heroica Eretz Israel de hoje e o que significa para nós, que em sólo brasileiro se levante um Kibutz Hachshará. No referente à parte artistica, enviamo=
lães material com as devidas explicações, o que poderão utilizar, Este Ato deve

reunir toda coletividade judaica e para tanto é necessário que os chaverim envidem todos os seus 88102605 para o seu maior exito e repercussão,

32) No caso de que, por diversas circunstências, não se possa realizar tal Ato Publico, dever=se-á realizar u'a Messibá para o Snif ou para a Juventude Judaica,
Neste caso lhe deverá ser dado um carater formal e a altura que corresponde a tal
data. A parte artistica pode ser aproveitada para a Messib£.

Nenhum Snif do Dror no Brasil pode deixar de realizar o Ato Publico ou a Messibá
pois a partida da Vanguarda para a Hachshará representa o começo de um caminho
que
será seguido por todo chayer de nossa organizagao. Eles partem agora e sua partida representa nossa decisao de continuar este caminhos,

Durante a Messibá saudar-se-á a nossa primeira Hachshará no Brasil, o nosso Kibutz

Berl Katzenelson, que já tem 2 anos de existência, os nossos chaverim de Eretz Is-

raol e o heróico ishuy combatente. Estas saudações são a expressão do passo que ho=

je damos.

4º) Durante esta semana não pode ser dado nas kvutzot outro tema que não seja Hachshará, Bu todas as Kvutzot, en especial as de Bonim a Avodá,

será dado o tema com

a profundidade que cada shichvá requer: Bonim - encarar sob o ponto de vista de

sentimento; Noar - de decisão e Avodá - de realização.
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52) Realização de trabalhos práticos reforentes à Hachshará: Uma PINA sôbre

Hachshará; uma maquete de um Kibutz; trabalhos em prél da Campanha financbira,
sôbre o que já receberam instruções em separado,

62) 241680 de Boletins das Kvutzot sôbre Hachshará, Itonoi Kir dedicados a

mesma, Itonei circulantes, etc. etc.-

É nosso desejo, chaverim, que tudo isto não se reduza a simples

instruções, Não é necessário frizar-lhes a importância que têm estas propostas

sob o ponto de vista educativo e o valêr que terão para arua judaica. Sao 18מ-

ples idéias que devem ser ampliadas e adaptadas as condições dos snifim, Esperamos de todos a mais ampla realização.
Recalcando novamente a importância fundamental de nossa "Semana de

Hachshará" e aguardando de vossa parte qualquer pergunta ou pedido de esclarecimento a respeito, no que terao a mais ampla colaboração, saudamo-los com nosso
cordial
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