
BATNUA

- Agosto de 19h9 : o Snif debate=se com o problema da sucessão da Maski-
Put. Os ovdim maximos dirigentes, chegar am ao seu climax administrativo,
para os drorim de Santos, E assim emerge para as responsabilidades e dificul
dades direcionais, um Vaad somente de nesrim, E com o intusiasmo que lhes e
peculiar lançaram-se de corpo e alma ao trabalho, sanando com sua vontade i-
nabalavel a lacuna da inexperiencia, E de realisação em realisação viam os
nearim, crescer a admiração e o respeito que todo o snif lhe dedicava,

B ass im foram integrando as "minimas celulas para que pudessemos ter
um Dror coeso, unido e forte,

Durante apenas 2 meses detrabalho houve inúmeras realisações nas diveê
sas machlakot:

MAUHLEKED HACHINUCH:
Devido ao intusiasmo e empenho de todos os chaverih de realisar algo de

tivo no setér educacional do snif avolumaram-se as realisações :
Devemos ressaltar a renovação e reestruturação na schiva de Tzofim le

vada a efeito quando da realisação de um seminário para madrichim, de 3 a 76
de setembro; esta reestruturação troxe maiores possibilidades e melhor dis-
posição para as novas kvutzot formadas,

dinda não ficou apagada da memoria dos chaverim a Messiba-que os tzofiy
promoveram cujo funddo foi o Negaev; o Ken estava, naquele domingo, todo
ornamentado. A cada canto viam-se figuras e objetos que nos lembravam o Neg

קפל Quadros, trabalhos', inscrições; uma Pinah do K, K Le colocada a.m
canto; e os tzofim não cabiam em si ded contentamento, admiração e intusias
mo. Não menos intusiasmo arrancou a solenidade inaugural quando em fila oli
pica,hasteavam 3 bandeiras: a de Eretz, Dror e Brasil. Os jogos tzofiuticos
as canções e a alegria fizeram culminar a festa,

Os trabalhos manuais estão em franco progresso: são geralmente dedicados
à Hachshara, cortin as, escoadouro para pratos , trabalhos para o snif, etc,

>

y Os tzofim costruiram um kibutz em miniatura sobre uma base de madeira |
de 4TÉ . Procuraram dar o maximo de realismo sua obra; este era parte do
trabalho preparativo para uma messiba delicada ao Neguev, e de maneira espa-
cial a Mefalssim,

Alem destes temos planos de trabalho de em cartolina e madeira para pré
tzofim , tzofim e bonim, Os nearim terão sua zkka quota realizando trabalhos
de carpintaria , afim de dotar o ken de uma serie de melhoramentos tecnicos,

à 7 de setembro ultimo a Maskirut fez realizar uma messiba para toda a
colonia cujo motivo era a fundação de Mefalssim. Contamos com o inestimave]'
apoio dos chaverim Bariach, Lea e Naftula, O salão. estava literalmente to-
úado; iniciando a sessão falam os chaverim Henrique Fisberg( maskir do snif)
0808;8 (representante do Poalei Sion) e finalisando numa bri lhante
oração o madrich Bariach, ;

Seguiu-se a parte artistica, que constou de uma masseched, numeros de
dança e para terminar foram apresentados 2 filmes, um dos quais sobre a
fundação de Mefalsim, tara que fossem melhor entendidos o Chaver Bariach
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