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Recife, 30 de Abril de 19564

HANHAGÁ ARTZIT
SÃO PAULO

Prezados Chaverims

Vimos por meio desta, proucurar fazer um relato mais preciso possivel

de toda situaçao do Snif Recifes 5 ש
o Jálhes informamos que a situacao do snif estel mito ruim, e as primelras

impressões era de que nada poderiamos fazer por aqui.Osargumentos empregados de "Nova

vida, e periodo Novo" já era im disco muito batido, e nao impresgionava ninguene

O snif completamente sujo e ninguem com intengoes de limpare

/ Ao chegarmos foi nossa tarefa, alem do conhecer o pessoal o de colocar

o snif entravel.Porem poucos foram os resultados, pois os chaverim nao ne preucupam com

a situação, e muito menos com o moadon que,estasendo premente sua soluçãos

: Tivemos em menos de um mes tres realizações:38 seider,Iom Haguetoy e Iom

Hatzmaute gu
2 39301001: concentração por nós conseguida para os ensaios grande parte foi devido

nós dissermos ser uma realização externa,Devido ao pouco tempo de ensaio, nao nos permi-

tiu inclusive de ma boa representação Externa, devido ao tarde da hora, indiscinlina,e

o pequenos espaço da sala do moadons 5

O ishuv e os chaverim estavam pessimistam em relação a nos, e em menos

de uma semana tivemos que preparar o Iom Faguetos
JomHagueto:

Foi dificil do nessoal comparecer nos ensaios, e outras vezes nen apa=

reciam. Esta apresentacao esteve grande parte sob a responsabilidade da parte tecnica, e

um ou outro nos auxiliaram. Verdade que com a vinda dos 16 chaverim da shlichut chalutziana

do Hashomer Hatzair, nos abateu parte.Porem fizemos uma coisa simples e bonita e fomos

mais felizes que elese0 "Dror!' ja era assunto da semana, Isto deu aos chaverim um certo

entusiamo, e isto permitiu com maior fachlidade os ensaios de

Iom Hatzmauts
Proucuramos ativisar certo grupo de chaverim que se encontravam

afastados, e usamos todos os meios possiveis, para impressionar o ishuv, e levamos novamente

e melhor outra vez
No diaseguinte convocamos reunião do crupo mais velho, (maskirut)

para fazer uma reestruturacao, ú ata da reuniao segue anexas

Na 12 reunido dos_maapilim aparecem alguns chaverin(7) Como lvutzá
esteve muito a desejar, porem deve-se levar onta que desde o tempo do imico que nao

,

se reumem como kvutza.Demos o nome da KBK, & o programa por eles proposto e de 12 ano de

maapilime a

| Tzofim: nao possuimos tzofim.,

\ Solelimsesta entrando a kvutza no ritmo, e deve-se constatar serem estes os mais

tnvatim e os mais ativos. 5 : =

Bonim: ate hoje foi marcada duas reunidessA primeira apareceram, na segunda 3 boni

porem neste dia o Fernando não apareceu(foi ao jogo) Foi aproveitado entao para ter uma
- ,

convercá, e e de esperar desta kvutza, para algum tempo, alguns madrichim de tzofim, e

futuros teponsáveis no movimentosEsta kvutza devera ser alvo das melhores atençoess

Onáguei_Shabat:tem tido o numero de 20 a 25 pessoas, quanto ao conteudo e“bom,

porem o comportamento dos chaverim é pessimo.Deve-se constatar, que paulatinamente a

ו =deChinue :18 foi dito da impossibilidade do envio até o presente

momentosPorem agora sera enviado, para os chaverin poderem acompachar de perto as atividades

edicativas, do snif Recifes

Quando a carta a ESL,308 passamos a responder:

O snif esta dando sinais de vidas y

Vida interna-sómente agora que deverá a KBX entrar mm ritmo de kvutzá,porem

o dificil conseguir mui resultados, pois os chaverim na sua maioria, aparecem por tradiçãos

₪ teremos muitos problemas de estudo de vestibulares, ote, etc, que ja estao dificultando o

trabalho. Mzemos un tiul 1eli de kvutza regular.

Estamos cogitando na possibilidade de formar um grupo Mof, para o pessoal

mais velho, e algumas pessoas da juventude não chalutzianas ad

Og solelim aparecem mais no snif, e ja esta se sentindo sua acaos

Chinuch- São madrichim Ida, Mina, Fernando e Isaias.Sendo que Mina e Fernando

estao por nossa exifgencia e nao por vontade, Estamos, em dar incio ao Vaad amadrichin. ¿4
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Quanto a preparação de linhas, é impossivel se falar agora, pois não temos linhas hoje em ay

2 y 2 \AOo
AliatNoar: proucuramos dar atençao devida, porem não existe. caso de aliat Noar por aqui.
Organizacaointernazisto pouco existe e esta sob nossa responsabilidadesPois os chaverim
nem ligam para nada nem a Corespondencia vinda da Hanhaga lhes interessam. |

Ss Ichud:sua entrada, da para o gamento de aluguel. Em outra oportunidade enviaremos |
a lista dos contribuintes.Algims queriam já desistir pois o Dror não existia«É hoje Ñ
impossivel a amplição, pois somente nós é que poderemos fazereFelizmentezxkskax os Amigos |
pagam o enif, pois ixks caso contrario de a muito nao teriamos moadons 1.3

*poucas entradas temos alem dos Amiras de Ichud, a não ser um ou outro donativo.
Para iniciarmos o trabalho educativo teremos que possuir alguna verba, que deverá ser ְ
solucionada por nos, ma menos tempo possivel.
Atividades de Julho: Esperamos em primeir: lugar contar com algum chaver para reforcar o
trabalho. Emrxsoms sutis ]2 ארהכרס

Pretendemos fazer uma messiba externa com caracter financeiro, e as machanot, ן
KEL, para este organizmo nada fizemos pois seu caracter eduativo so atua quando temos
kvutot funcionando.
SIBORO ABRAMOVITCH: foi com profundo pesar que recebemos a noticia, e que infelizmente

ja conhecida, pelo ishuv por fontes indiretas.

  

12 de Majostinhamos planificado wma haflagá de / días que foi suspensa conforme orientação
da Hanhagã, Infelizmente tivemos que desre$peitar o luto, e o pedido de suspenção,
das atividados.Pois 6 necessário e premente um tiul de 18 de Meio. Portanto queriamos
assim justificar nossa posição, não como um ato de indisciplina, porem de necessidade
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Gostariamos nesta fazer uma analise do elemento himano que hoje se encontrá nas fileiras ?.
do snif. Devido a algumas inconveniençias, ficara a cargodo Greiber e do Abrão quando: 71M
estiverem em S.Paulo fazer uma analise profunda e poderão dar suas opiniões a respeito /
do snif, pois serao tambem nossos portadores de nossas ideiase Já que o relatório é
impossivel se descrever tudo nosso pensamento e a situacao do snife

Sem mais , e esperando que esta chegue a reunião da hanhagá » despedimo=nos com nosso
chalutzianoy
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