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4 machlaká de chinuch
Hanhagá Artzit

Assunto: machaúet local

Recife,6 de janeiro de 1,957

Realizamos a nossa machane, tendo durado de 25/12/1.956 a29/12/1.956.Nao pudemos realizá-la por mais tempo,por necessitarem algunschaverimestar em Recife dia 29

A participaçao foi pequena: 2 maapilim, 3 bonim, 3 solelim e osshlichim.EIstamos enviando os sheilonim da macnane.A participagao foi redu-zida,pela viagem de 3 chaveirim ao Rio e pelax impossibilidade de Jaime -Tuba sairem de Recife,

Levando em consideração o pequeno numero e duraçao(na realidadeuma guichá), a machané foi boa.Nas conseguimos realizar á risca ,o programpré-estabelecido,por nad estarem os chanichim acostumados à machanot"de qmovimento" no verdadeiro sentido da palavra.Temos a ressaltar porém,o me-lhor ambiente que reinou durante a
anteriores,

Dividimo-nos em 2 kvutzot: uma de bonim-maa
mas a peula era realizadaem conjunto com exceçao

machané, sm comparacad ao das machanot

pilim e outra de sole)
da sichá. As sichot fo-ram:bonim- maapilim: Histadrut e industria e agricultura

em 2 sichot somente; pretendiamos dar também Knesset e
foi possivel.0 pragrama de solelim foi sobre vultos:

Durante as noites fizemos 2 arvei mischakim,
e um oneg-shabat. Nao pudemos fazer medurá
O oneg-shabat foi sobre Ierushalaim,

emisrael, dadas
Memshalá ,mas nao

Trumpeldor eA:D.G.
I torneio eultural,

por falta de condiçoes tecnica
masfoi quase só a base de mischakin.Os solelim fizeram trabalhos manuais e ensinamos nós pasa toda a machané.
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Realizamos ainda 6ºfeira uma ginkana muito animada.A machané cons

seguiu realizar-se sem que se formasem grupinhos; durante os descansos

todos permanecemos juntos , conversando e realizando Jogos e

e Em resumo o espirito da machané foi bom e a machané obteve bons

resultados.

Sem mais

despedimo-nos

ALEI V'HAGSHEM

Dista Cria,

p/chug Hámadrichim
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