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Prezados chaverim 3-

Após a volta da IV Moatzá Abtzit, queremos

por intermédio desta por ao par dos chaverim sôbre este semestre que

passou.

Os chaverim devem ter notícias diversas atra-

vés de cartas particulares e da própria Hanhagá Artzit entretanto 16QT nesta oespírito e constatações da Moatzá ora Bealizada.Por
snifim a situaçao foi a seguintes
le Pe Alegre: O ponto alto do snif neste período que passou foi
a bôa equipe de trabalho 14 concentrada 6 têdas as consequências po-

sitivas que advém desta situação . Externanento HE estamos comg uma béa

reputação, sendo realizadas bêas messibot e apresentações externas. O

maior problema pelo qual atravessa o snif é a sus shchyá de maapilim,

e a situação não b8a dos mesmos que influencsiam diretamente no trabaho com shchavot menores. Um dos pontos altcs do período foi a bôa

situação da shichvá de solelim 6 a ampliação da de bonim,

O snif apresenta-se com bSas perspectivas para e próximo período,
pela continuidade na constituição do grupo de trabalho (a úniva trams-

formação foi e substituição ús Paulina pela Cocflia Stuk).

2.Curitibas 9 situação do snif Gurante Êste semestre que passou
não foi võa, tanto pela equipe de shlichut que muitas vezes não se en-

tendeu no trabalho, como pela gravo situação de shchvá de maapilim, O
snif não conta com mazquirut própria ₪ são pouco os chaverim disponíveis

ao trabalho, A realização da Moatzá em Guritiba o a presença de 70 bo-

grei hatnuá serviu de um sérbo marco para o futuro de Curitiha.O ishúy

o es: cidade é apético aosnossos problemas e com nossas atividades,

tudo faz crer que a situação molhorarê, Erviunos para lá uma 068 06גו1pe de shlichuts: Moshe e Maia,

3. SePaulo 3 Bsto snif iniciou o perfodo com um forte grupo

de trabalho. Teve-se conquistas durante ¿ste semestre, mas poderia
haver mais dada a forga de trabalho concentrada no snif.As shchavot

de smlelim e tzofim nao estiveram bóas por falta de centralização,o

mesmo não acontecendo com a de bonim que ampliou e torou maior carácter

de shchvá e a de maapilim qur funcionounormalmente, com ressalva da
"decisão" da K.BeK. que os chaverim estão ao perePoje o snif apresenta=se nnma situagdo mormalizada e apesar da saíde de cheverim para

shlichut e não haver mais shlichim com tempo integrel do trabalho,o

snif possui dirigência própria e uma bóa cameda de 2º linha,
4. Kio : O snif Rio teve um período regular de trabalho,Ressente=

se 8ste snif com a falta de uma geragao inteira que deveria sor agora

o atual grupo dirigencial,A situação da shichvá de tzofim não foi boa
pela falta de madrichim, mas a de solelim 6 bôa e bem constituida, O
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ponto marcante do snif é hb bén situagio de shichví de  וO snif
está bem astrututado e organizado, entretanto deve langar-se a novos

campos de trabalhos como a ampliaçadá de suas fileiras que faz-se
necessário e o início normal de trabalho na zona Sul, com o adquerimento de um pequeno moadon na sede das Pioneiras.O grupo de tra-

balho sofreu iransfornações, entretanto poderao àe uma bôe forma
continuar o trabalho iniciados

5. Belo Horizonte: A situação foi péssima.0s dois shlichim lá

concentrados nao souberam trebalhar neste|snif.Sô houverar: percas

neste período que passou Com a substituição de shlichut, há possi-

bilidades de recuperação deste snif. a Fair a shlichá designada.

6. Salvador: É com satisfação que posso escrever-lhes de que

possuimosum
um novo snif, funcionando segundo suas possibilidades de

ishuv pequeno, mas bem estruturado minimalmente. O principal é com
shchavot menorese Somos o único snif na cidade, e c ishuy recebeu=
nos de braços abertose

7. Recife: À situação foi normal, apesar de que poderiam haver

mais conquistas.Temos uma béa posição. externa e o movimento começa

a tomar maiores formas"tnuatis". O grupo da chativê lá existente pre-

cisa entrar em hachshará em 19 de setembro, devendo rmdar assim todo

o grupo dirigencial e consequentemente novos valores, Esta transição
será positiva ao snif. À situação das shchavoi meneres são bôas e a
shichvá de maapilim conta com um pequeno núnero de chaverimehAs persp
poctivas no trabalho são bas dada a situação geral que se apresenta.

8. Hach

shar$ estoveom

1 88%6 é o orgulho atual do movimento. Nunca a hach=

tão boa situação como agora. Foi construído um grande

lul para 4,200 galinhas para cortestivemos por 2 meses um trator emprestado que muiito nos ajudou; âmpliou-se de forma considerável o sadê
splantou-se grande número de bananeiras setc. êste resultado é fruto

da bêa situação chevrati 3 meshki dos chaverim da chasivá do 8º garin

14 concentrados.Na visita do Vaad Ls Hachshará, fonos muito elogiados
pela béa situagío da hachshará. No día 24 do correnta haverá a festa
do Iom Eachsharã, na qual esperamos lavar alguns 300 chaverim e pesso-

as do ishuve.

f

Esta é a situação geral do movimento até o período da moatsé.

A IV Moatzé
zit, realizada nos dias 4-5 deste mes em Curitiba, depois de uma ótima peulá nesta cidade e em PeGrossa, teve bons
Sucessos. Notou=se uma certa nea no espírito geral das discurs-

sões e resoluçoesEXEXEXKEEXH

par

o

KER

₪

Esta moatzé foi  דcom a mudança as grupo dirigencial

da hanhagé Artzit,e a hargashá geral para êste fato foi dos mais posi-

tivos.lNos debates gerais, notou-so uma vontade gfande por parte dos

novos chaverim nas nossas bases ideológicas, educativas e organizaciהמס81. 4 discurssão foí positiva,e fará com que nos dediquemos desde

agora na preparação daIII Veidá ixtzit a reolizar-se no fim do ane,

assim como da reslizagáo de um"SimposiofiMpara novembro entre os chave=
rim da hanhagé e seminário ideológico e chinuchi preparatórios desta

Veidá.
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Os temas dewta Moatzá foram: a JChalutsiut; b)Futuras Atividades
( Gerais, Guisbazut e Chimuch). Como Montzá foi mais uma revisão do

semestre passado e do último Kinus, entretanto houveram algumasreso-

luções importantes dentro dos temas debatidos.Entre as reso-lucoes mais
importantes, podemos citar:
E
l. Entrada de grupo correspondente a KeBeKs na chativá do 8º garin,

portanto, todos voces podem se considerar numa única chativá,
2, 0 1% grupo da chativá devera'fazer ali$ em abril de 59.68

grupo devera“ser quantitativa e qualitivamente fortes, como grupo pioneiro ao novo mifai tnuati=irez.
E

3. A aliá os remanescentes de Brer Ch ail em ¿ois grupos, respec-

tivamente em 6/10 e 10/11.

Houvezam cutras rescligdes gerais, que os chaverim poderão ler

na choveret de resoluções a ser enviada ainda esta serana.
O plano de shlichut 6 ₪
P.Ã= Zeltzer, CecíliaS, e Ora.
Cur.- Moshe e Maia,

S.P.- Paulina, LovizDudu (quando oí seu retomo)

Rio- Releay Hugo, Mosca e Shoshana,

3.7.-8

Sal.- Valdemar
Rec. Newton + Elda

Uruguai- Nona
Chile- Joni
De forma geral, tcãos os snifim receberam bem a êste plano de

shlichut.

A constituição da nova herhaçá Artzit, seguiu em carta separada,

Em tocos os enifim o ne hanbagé foi iniciado o trabalho normal,
Ao iniciarmos mEasmes: um ncro período de trabalho e as extrar um
novo grupo dirigencial; esperamos que o contato entre nês seje mais

normalizado mutuamente Escrevam sôbre tôdas as atividades em Israel,
e da hachshará em Dovrat .
Esperando relatórios normeis,despedimo-nos com o nosso chalutziano
Aioi V'Hágshem 1
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