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hos chaverim da “anaga 'artzi
Cai-a Postal 1601.

Prezados chaverimê

Passamos a expor aos-chaverim o relatorio da situaçad do snif e das nossas

atividades?
Encontramos o snif passando por um periodo dificil de estagnaçaõd, devido

praticamente 2 meses de inatividadesas kvutzot reuniam-se, as que se reuniam,

rotineiramente, as machlakot nad funcionavam, os chuguim encontravam-se 2

ou outra, tudo com um sentimento de inutilidade deprimente, a espera da vinda

da schlichub. Isto serve bastante bem para demonstrar a situaçad de absoluta
dependencia em que o snif se encontras.

A schlichut chegou mas este periodo todo foi gasto para os primeiros passos

de reinicio dos trabalhos. Infelizmente o Bariach teve muito do seu tempo toma
do pelo seu emprego no KKL, principalmente por ser o inicio ( esperamos que

para o futuro isto se alivie ד e eu tive que me dedicar principalmente a minha

integraçad no snif e adaptaçad às condiçoés especificas do Rio de Janeiro( o

que qualitativamente representou um grande trabalho ), impedindo-nos de faze-

mais depressa, ;
Agora o snif ja'saiy da letarsia e começa a se agitar e a se mover para a

frente. Amanha”havera uma assefa klalit de eleicad da nova maskirut, cuja ERA

constituicad proposta e a seguintes        Maskir Mariam cem-mekir  Dadinho 0ת1תונסמ Belinha
Chalutz, Buchhinder_ Ttonut Lerner. Tzofiut "Bpector|
Havaad

|

Chatovsky Guisbar a Kranot Kilinsky
Tambem sera apresentado o plano ou programa de acaó que 2010

durante estes dias e ja submetido a maskirut atual e aprovadoscomo prati-
ב

a

camente sera a mesma maskirut a ser eleita (as modificaçoés sa8 de machlakot

e nad de ssoas ) significa que sera posto em execucad imediatamente  ---

aliasja”o eu
Os pontos baéicos do programa sa8;

aJóriaçad dum aparelho administrativo eficiente que possa servir, inclusive,
de hase para a formaçad duma mentalidade e duma tradiçad organizacional no

snif.

BÍRenovacad da metodologia educacional » levando a'*prafica as ldeias do 20

Kinus Ohimichi, transformando o movimento na verdadeira escola de vida que

deve ser. : 7

C)Aprofundizac ab ideofogica das camadas mais velhas, afim de preparar verti-

caliente o snif para. as finalidades politicas mazimas do movimentos,
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DJ)Bselitismo, com vistas na formaçad de quadros humanos novos para aumantar a
quantidade dos nossos eleihentos, modificar, pela 760078086, a qualidade do snif

Sarantir, pelos magshimim a trazer, a futura dirigencia e portanto a continuidade
do movimento no Rio,

Para tanto , foram planificadas e organizadas todas as atividades e machlakot,
com perspectivas ate“a s machanot( organização e nad arguivismo); estaô se res-
truturando os chuguim(dentro das possibilidades que o snif oferece , que , alias,
528 voucas ), preparando-se, pela discussad e atividade , para levar as kvutzot ae
75 chanichim uma vida seria de movimento, ampla e formadora ( dentro das limitaes

coês que o Rio determina); pediria aos chaverim que nos enviassem constantemente
tudo que a experiencia em S.Paulo ensinar. Preparamos atividades ideolosicas
(seninarios, messibot, dias de estudo ), rara as sichavot mais velhas, ainda que O
trabalho fundamental seja sempre o pessoal 40 madrich ou por parte de quem na-
turalmente surge para isto--a schlichut--, porque naó e com cultura politica, nem
somente nem fundamentalmente, gae xm se formam revolucionarios. & esta e uma das
preocupaçoãs maiores em que nos concentranos: de certa forma o Dror aqui se
assgmelha a um Gordonia ou “abonim . Naô ha um pensamento ou uma 600028045
0105108 סט20115108אמאעחמ verdadeira.Ja'o ouviramos,em parte, dosrelatos dos
chaverim da Lishka, sei-o agora, vor ve-lo de perto. (86 8 טמב 0788128086 com
verdadeiro pensamento politico que fizesse ver aos uhaverim que estaó: se preparand
para uma vida de intensa atividade: que o movimento naõ acaba aqui; mas que
continua mx em Eretz, para realizar seus objetivosz e que cada individuo deva se
colocar dentro disto, seja na sua forma mais passiva, no prepararese para viver
Him uma atitude ideologica-politica, com plena 000710086 e profundidade, ou seja
dedicando-se kxix ativamente ao trabalho politico, transformapdo-o em sua profiss
886 006 2061 3'2801[4 E

Enquanto em S. Paulo, onde se da o contrario ,a maioria de seus elementos exe
nenciaix, paulatinamente foram concentrando seus centros de interesse num vital

---8 lyta politico-revolucionaria--=s portanto Cada vez mais ,-com-uma força
centrifuga, tendendo a se identificar com o movimento, no Sio, áinda que tem
guardada a relatividade consequente das diferencas de condigó8s, pessoas 8 012-
cunstancias, a tendencia foi, e ainda o e, marcadamente inversa. Incomprensaó
e desvalorizáaçaôd da politica e dos politicos, o interpreta-l0x como sinonimo de
“"mesquinhas*" ambiçoês pessoais, dispersando os chaverim suas atençoés em outras
ativi ades , que para Cada um vad,se tornando vitais ( e que por sua tendencia
centripeta podem lev: jax alguns, como ja levou outros,a se afastar do
movimento da nad em funçao do movimento, ou mesmo com qualquer preocupaçad mais

seria e positiva sobre a relaçaô entre os dois ; e, O que mais aborrece, tudo
em nome dos talentos , das qualidades e das "sadias" ambiçõõs pessoais. E certo
que ja se manifesta menos intensamente que antes, principalmente menos epplicita-
mente, mas subsiste duma forma dominante, 5 verdade, tambem, que ja se fez muito
durante as schlichuiot anteriores e que existem no snifvouquississimos e raris-
gissimos individuos em situagad e disposigad un moucochinhodTferente, XIXMAX
“Momomudar o dificil dizer concretamente, Tera que haver um trabalho ideolo
gico mito grande, elucidadore, principalmente, educativo e evolutivo, no sentido

e acompanhar cada um dos chaverim em sua evoluçad;. Qurante um espaço da tamy
grande, afim de' fo mar homens revolucionarios solidos, onde hojé ha romar

agois e idealistas superficiais.
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Um pouco de sangus novo ajudara muito. O campo para isto evastigésimoaqui? esperamos formar ate“o dia 15 de -outubro 2 kvutzot de ovlim e 1 de magshi-mim. Para tanto o grypo B ja“se organisou e funciona 08858266 000. 883fraquesa principal e à carencia de bons madrichim vara os futuros proseíitos,mas «.. "quem naô tem cad caca com gatos"... ,bem como. seu funcionamento em conjunto estaב%28081080171886מ80030ת110מ%

bom; O Bariach fiçou com a responsabilidade da maskirut, 0983128086, 21080688 que0 esta “em situaçad precaria e em reorganizaçad----o Bariach se deu המגע")-
umultimatum &e vma semana para amgumar tudo --=), e o grupo A; a lariam---quee: ser considerada a 3º enviada, trabalhara “com o Bariach na llakirut, e em“2inuchy duma forma mais intensas Xwx ei fiquei com proselitismo: eo trabalhoeducativo g Dessoal. Estanos em contacto permanente, com reltorios e criticase auto-criticas mutúas----«miito sadio. B'el: roque a divisad de trabalho nadabsoluta |; a interdevendatha e interliszaç

 
  

  

 

  

  

 

  
   

 

ad e enormes,

forma geral as vespectivas sad hoas em todos os sentidos. E 6
rito cedo e dificil dizer concretamente O que e guLremos, mas tenho a
ad 076.88 soubemos agir com all ado, inteligentia e to esforço, vO-Dar 4 > 5 x , 1 A ל read $ " + 4 " fazerב muito-»===( talvez seja fogosidade de novato no "metier y mas nad

       

Por ora e“sos /
108 299820858 e noticias mais amplas. 0 cesterro nad e motivo para nad

םס vai o snif; o que os chaverim fazem la, eb 059278, 85
S cumprimentos do Bariach e meus, despedimo-nos com úm"abraço chalu=

4 delazo.
4 Nuchem E, rassa--P/ seniichus

P.d. Sugiro enviar urgentementexao Sigue para Curitiba. Que fique somente alguns
dias, mas que de um empurrad no trabalho, Ele seria o. mais indicado porque E
conhece e e conhecião na cidade. Mas Se gle nad puder lr , que vam. O Ema,

ate ₪ fim 60 ano provavelmente e como
38 008808198, principalmente as segundas,

   O Arale nos contou que 818 vai ficar
Sheliaçh., bem como por suas qualida
polera ser um bom estimilante 5 ¿com urgencia, 1

De סטה]8סימה que.-va 81 הגס|ההרה Se nenhum dos dois
acima, vao Paulo, se puder;

Dos “iescansados"a enviados .es :
álei V. *Agshem
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