
5 - 840092102 = Orientou a Machlaká do Chalutziut da Hanagá
Artzit os trabalhos determinados pela Ila
Veidá Artzit, tendo-so invertido um dedicado

e atento programa, no que se refere ao contato entre a Tnuá ea
Hachshará, atravez da Vaadat Hakesher cujos resultados, em muito
auxiliaram a boa situação tarbuti, mishki e chevrati, na qual vi-
veu Ein-Dorot, práticamente em todo o periodo,As visitas semanais
de chaverim da Hanagá Arztit e do Snif S,Paulo à Hachshará, com
um programa de Hartzaot continuo, afora as aulas de Ivrit para 0
Chug Dovrei Ivrit da Hachshará, contribuiram tambem para o assiduo
contato havido, o que nos leva a considerar o quanto este sistema
de trabalho deverá vigorar daí para o futuro, E

E A Vaadat Hakesher centralizou toda a planifi_
cagao de atividades, realizadas entre o snif S.Paulo e a Hachsha 0
que foram inumeras, efetuadas 81188 a contento;cremos que a própria
continuidade dessas atividades e mais a experiencia alcançada do

neriodo que terminou, aunentaráo bastante para o periodo entrante,

a qualidade das realizações, principalmente por parte da Hachsharé
a qual, terá um contato permanente com o snif S.Paulo e a Hanagá.

Este periodo aliãs, começou a marcar em Bin-
Dorot a intorraráo cada vez mais completa dos chaverim da Chativa
do 72 Garin, os y. s, 820882 60 807070 pm mímero pequeno mesmo
assim estao com a gia parte dos0 o» Mãos, 0
ra o espirito de renovaçao quc v: ogmos trouxeram à Hachshará.

Ligado a tudo isto, cumpre salientar, os maus
resultados no trabalho da ampliação da Chativá do 7º Garin, cuja
orientação traçada pela Veidá era-uma especial dedicaçao por parte
dos snifim como importante tarefa,

Acreditamos não ter havido o necessário empe
nho no trabalho, e há que aumentar decididamente as forças afim dc
se lançar os snifim neste -sctor, pois principalmente o trabalho de
selecionar os bilti-tnuatim para a Chativa do 72 Garin ainda nao
foi corretamante iniciado,A Moatzá, a luz das conclusões emitidas
pela Peguishá do 7º Garin, deverá firmemente se pronunciar em no
vas soluçoes encontrar para o trabalho, les

Epesar de tudo isto, com satisfagao colStatamos
a definição ultima para a Hachshrrã .do Garin de 24010626, 018 ₪6-
ragao dirigente, deu o passo decisivo numa Assefá de Chevrá, reali-
zada em fins de Julho, possuindo pois o 7º Garin o numero de 25 cha
07 2, AM até o fim do ano, ainda ingressar na Hachshará uma
voa parte do mesmo, pois nisso tudo, entra em conta, as perspectivas
chalutzianas do movimento, envolvendo a aliá do 712 Garin na data
ainda a ser fixada pela Moatzá; a proxima formação do 8º Garin etc.
ENTRADAS EM HACHSHARÁ E ALIÁ - Segundo a planificação de datas dm
Hachshará, ingressarum cu vii-Dorot, no. mês de Março,um grupo de
chaverim, quer ainda 68 02801764 do 6º Garin e tamben do 72 Garin,
sendo que houve alguns atrazos nas entradas os quais, apesar de
constituirem imprevistos chegaram a prejudicar em parte a inteira
absorção dos mesmos, pois, é muíto mais dificil, a integraçao de
chaverim novos, quando sua entrada não é em grupo, e esta falha
deverá a Moatzá, sem duvida determinar uma exigencia muito mais
rigida, orientando a Machlakã e os snifimjno sentido das entradas
se darem em epocas limitadas e muito à priori estabelecidas,

Fizeram aliá, em abril ultimo um grupo de 13
chaverim que tiveram a sua aliéá retardada por trabalhos no movino
to e Hachshará, e principalmente bilti-tnuatiim, sendo quo todos —
já estao desde maio ultimo integrados na Hachshará om Meshek Vatix
em Ramat Yochanan,

ALIAT-HANOAR —- Estevc de passagem no Brasil, em direção a sua shli-
chuis no Úruguas, o chaver Dov Binisman de 2202-007+7 Nodicou-se =
qui no Brasil ץג.2ש1081802%0םסלב1816 68 "-9 020 de um grupo do
Chevrat-Noar para Bror-Chail, 


