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«ueremos por meio desta manter a machlaká informada da situa-
ção que ficamos durante o período que passemas sem shlichut, e co-
mo nos encontramos no momento, desde a chegada da shlichá para nós
enviada, Sara Czeresnia,

O período que passamos sem shiichut, foi bastante mal par o
snif, que não se achava de maneira nenhuma em condições de enfren-
tar tal coisa. Tínhamos uma Kvutzá de Bonim constituida de 4 bons
chaverim, que havia há pouco se formado e que constituindo a futu-
ra base do snif, não deveria ter sido de modo algum entregue às
mãos de madrichim inexperientes. Línhemos um shituf récem formado
que deveria ter-se reunido constantemente, sob a direção de um cha-
ver mais velho e experiente, o que em verdade nós temos, mas que
devido infelizmente devido a situação em que se encontra como res-
ponsável por familia e outras coisas mais, não pôde nos dar qqui=
lo que deveríamos ter tido; tínhamos uma Kvutz& de Solelim com pro
blemas que precisavam se solucionar; tínhamos uma Kvutzá de 448801 -
lim que precisava como o shituf de uma pessoa experiente e que קט-
desse estar a disposição dêles, e enfim, havia uma outra coisa que
infelizmente o snif nunca possuiu e ainda hoje não o possui, que
é o sentimenteocoletivo de Erupo, ou melhor o sentimento de compa-
nheirismo com tôdos os chaverim em geral. Daí, já se pode tirar uma
idéia de como nos achávamos ais ou menos naquêle período; a kvutzá
de Bomim, foi a que melhor funcéonou, tendo sempre que não havia
nenhum empecilno as suas reuniões normais; os maapilim, tiveram
apenas uma reunião, embora tenha sido bastante boa; os solelim, de-
vido a problemas como já foi dito acima, com parte. dos seus chave-
rim, não reuniu-se uma só vêz, pois o chaver que ficou encarregado
de tentar solucionar a questão, não o fêz; o ehituf, reuniu-se ape-
nas uma vêz, e que devido ao avançado da hora, não foi 1á muito vibes

proveitosa a reunião, e quanto aos oneguei Shabat, embora tenham
sido realizados tôdas as sextas feiras, eram oneguei shabat sem
programas organizados e com à presença de pequeno número de chave-
rim. Shichvá de Tzofim, nós não tínhamos nem temos ainda, Atualmen-
te, depois da chegada da chaverá bara, as coisas estão um pouco me- 
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lhor. Tantos os Bonim quantos os Maapilim tém-se reunido normalmen=
te, tivemos uma messibá interna em comemoração a Rosh Hashaná bas-
tante boa, tivemos Já oneguei shabat com programas mais ou menos
organizados, temos muitos nomes em perspectivas para a formação de
uma chichyvéá de Tzofim, aulas de ivrit deverão se iniciar na ppóxi-
ma semana, e enfin o snif está caminhando para uma situação normal .
O problema dos Solelim ainda não foi resovido, mas esperamos que
com a chegada do chaver Herman, Sara possa se dedicar mais as shi-
chavot menores, colocando assim tudo nos eixos. As objetivas de %08-
balho, princigalmente com os menores são bôas, e como já ficou cien-
te no relatório enviado & Moatzá, êles é que sergo o futuro, a con-
tinuidade do nosso movimento aqui em Recife,

Sem mais, aqui ficam as nossas despedidas, com um chálutziano

Alei V'hagshem.

Mme /.
p. Vaad Hamadrichim !

P.S. Pedimos que nos emviem jogos e pequenas peças teatrais, se

possível. Gostaríamos também que nos enviassem o tochnit
eUutoBRO

hachodeshtafim de podermos planificar o programa dêste mês.

 


