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Pode-se considerar que a shlichut foi um sucesso .Não pode-se dizer exito

absoluto, mas foi muito bem sucedida, ,
Internamente consiguimos movimentar todas as capas da tnuá, Foramfeitas p

peulot ótimas com todas elas, um bom Oneg Shabat, uma série de Fartzaot às shi-

chavot maiores e messibot às renores.hos tzofim, foi feito um Kabalat Shabat

na Escola Israelita e uma messiba interna.Aos Solelóm, era para haver uma messiba

porem devido a uma série de fatores tudo o que eles haviam preparado pera ae

messiba,foi feita no Oneg Shabat e náo houve a messiba.Porém conseguiu movimenta-

-los completamente durante toda a semana da shlichut, na qual organisaram O

chadar Hasolel e trabalharam em kishut dd snif.Com a shichvá de bonim, foi feita

uma peulá na qual contou com um número & regular de bonimf a qual esteve ótima;

fol dada uma sichá sobre a Hachshará.Esta shichvá teve um bom comparecimento

no Cneg shabat e sentiu bem de perto a presença da shlichut, que trabalhou com

eles.Nas shichavot maiores o trabalho mais intenso.Com os mapilim,houve uma har-

tzaa sobre a Hachshará,que não esteve a altura da shichvá.Apesar disto,houve

uma perticipação geral dos chaverim maapilim e magshimim que também estiveram na

Hartzaá.Foi feita uma mesa redonda com maap-magsh., na qual houve um debate bas$

tante vivo é com a participação de alguns chaverim.0 Oneg Shabat esteve muito km”

bom, constituindo-se na melhor atividade interna que houve,com uma mutua parti-

cipação de chaverim da shlichut e do snif,
Apesar de não haver,como que uma"ansiedade" pelos chaverim à shlichut/ífalta de

ntenso trabalho igfterno anterior a shlichut) ela movimentou todo o snif,dei-

xando exélente impressáo e um ótimo caminho para um bom trabalhado a ser continú=

ado»

   Externamente,foi também muito bem sucedáda em tocas as atividades que organi-

samos. Conseguimos realizar uma brilhante reunião com a juventude amis idosa na

qual levamos a eles a ideia do movimento e com a ampla participação e interesse

dos jovens, Hoúve uma reunião com as Pioneira, quefoi muito "amistosa e social”

também bastante boa na qual conseguiu-se trocar algumas ideias a respeito das

relações entre o mevimento é as Pioneiras.

tomo atividade externa,foi feito um Kablat Shabat na Escola Israelita, para

a participação de todos os tzofim, que foi di-

rigido pelo chug de tzofim e a chaverá Shulamit;esteve tembémotimo,sendo que

fomos elogiados pela comissão da Escola.Realizamos na hora idish um programa de

25 minutos com ura entrevista aos chaverim da shlichut e um programa artístico.

OM ALTA ¿Náo foi um exito absoluto.Devemos taxa-lo de bom, nada mais.0 bom, é

osso movimento existe e realizaterceberam que so-
que mostramos alguma 00188,006 2 1 0 1

mente nos fizemos a festa e à participação foi feita por elementos nossos,Alias

eses em úma reunião com a Unificada,conseguimos que a festa fosse patrocinada

o tnificeda dando mais valor a ela e fosse organisada por nos.
1 D. ishuv, compareceram umas duzentas pessoas,numer o regular e durante o fes=

tivel, correu um Livro de oUro para angeriar dinheiro,em lugar de uma campanha,

Este livro de ouro,rendeu muito pouco.Muito menos do que esperavamos,

O Ishuv todo, sentiu a presença da shlichut, da mesma forma que sentiu den-

todas as crianças de Éscola, com

tro do movimentos.
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Infelizmente faltou uma maior participação dos chaverim em geral para com m

os trabalhos, mormente maapilim e magshimim que estiveram somente as atividades

gerais não estando junto aos chaverim das shlichut para a venda de convites ou

outras coisassPealmente faltou uma maior colaboração dos chaverim as atividades

xternas,
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