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Sheliach mo snif Belo Horizonte

Prezado Chaver:

Pelas cartas que recebemos do você pudemos perceber que já Se enfronhou
no snif adentro e, atraves disto, começou a conhece-lo "por si proprio".

A continuação do trabalho de proselitismo e o educativo com as shichavot
maiogesm nelhor dito, com os chaverim mais velhos, deve orientar sua shlichut.  £ um
trabalho dificil, muitas vezes sem perspectivas muito claras, mas e o unico que pode
solidificar umabase para a existencia do snif. Quaisquer que forem os rosultados desse
trabalho, deve ele ser feito. Toda a nossa luta é mantida contra aquilo que voce chama
"pressao social", que na verdade é reflexo da contradição entre O caminho que nos apon-
tamos e aquele que o ishuy, adulto e juvenil, segue. E quanto maior for a pressao, mais

" intensa deve ser acontra-pressao, Voce deve procurar continuar o trabalho que, segun-
do percebemos, voce ja iniciou, e teimosamonte buscar e trabalhar com jovens mais velhos
4 Se bem que dificil se nos torna opinar'daqui, longe das' condicóos do snif,nao eremos bom que voce faça todo o trabalho do snif, Isto por dois motivos. O primeira
que voce se desconcentrara do trabalho fundamental. Você não deve transformar-se no
"pau para toda obra", E segundo porque 6 necessario criar-se um grupo derencarregados
para essas tarefas, Você deve orientar, estar perto, mas de modo algum fazer tudo, Osnif descansara tudo sobre seus ombros, e assim que você sair, cairá por terra. Achamosque você deve fazer o possível para ativizar nos trabalhos de snif gente do próprio snifMesmo no trabalho de hadracha com as shichavot menores, deve lançar mão de chaverim do
snif, que se bem que, maus madrichim, terao que se-los, e aprender dentro do trabalho.

Resolyemos na última reunião da Hanagah, realizar festivais en todo o Bra-silp em comemoraçao ao primeiro aniversario do Ichud no Brasil Mandaremos chmunicaçãooficial ao 3 mas adiantando pararesponder à sua pergunta e para que combco os pre-parativos que ai são mais 81210018, 010 8878 58 feito entre 25 o 30 dé Dezombro, sobreo seguinte slogan:"0 Ichud Hanoar Hachalutzi óm sou Iom Hashana, comemora 2aniversário
60"1 Procuraremosfazer um programa nacional, mas como não sabémos quand ficarápronto e se se adaptara ás possibilidados do snif, recomendamos que você comece a pre-parar algo. Avise-nos a-data fixada, SiGes que publicaremos folhetos ide propaganda, eteQuanto ao orador, para todas as coisas hã uma primeira vez na vida, portanto ...“Se pelo snif naohouver inconvenientes na sua volta día 16, nós não temosnada a opor. Quanto a questao do vaad hanoar, o snif deve responder oficialmente paraque possamos mostrar ao Comitô Central do Partido, s4m Glos levantarem'alguma crítica,4 circular critica que enviamos foi aos enifim. Se um dêles se exclub, nao cremos ng-08838210 enviar junto um bilhete desculpando-nos, Por outro lado cremos util que osnif saiba o que se passa no resto do movimento. Quanto à chimuch,, envis-nos o planodas atividades, tiulim, haflagot, messibot, artzaot, etc. -com O respectiva Programa,Sôbre garinei-hasnif, não se aplica também a Belo Horizonte, que não tem farças siquerpara manter a são O Etrog esta em contato com o casal Iubitzo, "Cremos melhor deixar a.e
ele fazer o trabalho principal, pois תצתמ 6 30u devor de kibutzs' ' Esteja apenas em con-tato com les e procure fazer com que. dles se proximem ao maximo do movimento.

Iehud Hanoar achalutoi (Continua) 
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Do a 8198 coisas que podem fazer (campanhas, itonut, sichot, ete.), conte-lhes as
novidades do movimento, ete. Quanto aos boatos, enfrente-os e desminta violentamente

2 - á - -ate a desmoralizaçao do boateiro. So dessa forma êles 2049280 .

Se houver possibilidades, marque uma machang paratzofim e solelim princi palmen«

te, e trabalhe, no sentido de levar o maximo de chayorim. Se for nocessario, mandare-
mos alguem para la na ocasião da machanó (isto se +8אפפ você não mais estiver aí).
Entretanto voce deve inverter todos os esforgos no sentido de trazer bonim e maapilim
magshimim para-as machanot centrais respectivas.

É

de grande importancia colocar os
chaverim do snif om contato com o resto do movimento, principalmente com a sua parte,
mais vivas Quanto ao Aron Kandlik, trabalho muito junto a ele, pois agara que esta so
(sem o Mariok e Isac) nao será dificil que se perca. Comunicamos que o Isac ira para

“em chofesh, para Dezembro, acompanhado do Walter, que passara o seu chofesh também
+. Procure aproveita-los para trabalhos do snif, principalmente no festival.

Som mais, com o nosso chalutziano
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Erwin Semmel - Maskir rachi
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