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0 Queremos, através desta, axplicar quals os motivos que determinarer o não envio, de nossa parte,

de chaveria parao Burso do Machon, que or 59 inícias Devongenos inicialmente dosculpar por não termos es-

erito antes, po:ón, conforme notificação enviada anteriormente por circular, recón voltanos de nossas macham

a kaltz, e o rainfcio dos trabalhos do movimento, de intensidade o expansão invulgar, ds tal maneira nos

soryen, que nos impossibilitou fazeelo antas.

Através de nosso últomo congresso, a Veidat Ichud, tivemos oportunidade de reafirmar a crença
no grande valor que para nos tem os Cursos do Machon. Sendo um importante, talvez o mais importante, €elo de

Vinação entre o movinento do Galut e a realidade de Erotz Israel, que permite douma forma viva trazar a וממש
o espírito e as conquistas que lá se desenvolvem, sempre solocanos o curso no seu devido lugar da valor dese

tacado. Ainda mais nos dias que correm, quando a casa é a rua judaica se ressontes tremendamente do afasta-
mento duma vida nacional, quando sobre o movimento juventigse recai a cada vaz mais pesada responsabi6

de suprir esta falta, conduzindo a juventude é nesmo todo o !shuv ao caminho de Sion, através de seu traba=

lho q exemplos

Desta nessa valorização do curso, como consequência natural e direta, ostabelecemos una série
de eritérios para a escolha de candidatos, que os selecione a altura de sua seriedade, capazos de aprovoitãe
lo profundamente e na sua volta atuar na tuuã, transajtindo e influindo com o que osseus espíritos e Into

lectos melhor puderem, Cronos que não é quaiquer individuo que. pode ou que deve fuzê-los É preciso al gun

ério preparo anterior 1 Não se trata de aprender somontse canções dá dansas, dacorações e un ivrit correntes

etambén etomentos Importantes, sem dúvida, nas o fundamental, pensamos, rosida naguílo que o curso e a eg

tadia am israel pode dar e mostrar so madrich, da realidada israolf, da raalidado nova, realidade de trabalho
6 6713680 08 עמה vida norma! para nosso povo, ando se forma uma cultura rova carrogada, por um novo homeno E

ente indivíduos 33 evoluidos, ao menos a niveis mínimos de capacidade, com epitartos de análise, concep»

q: valores próprios, poderão alsorver con profundidado, percobar com Inteligência e sensibllidado a ponto

de poderem, depois, trazer so movinento e conunicurelhes, em uma medida que terá valido a pera q seu envio,
un contoudo Israeli. For isto, exigimos sempre uma seleção rigorosa 1

Nessos critórios foram 6 580 0551
às Maturidado mfnima -ao contrário do outras movinantos sempro mandanos e sonente mandarenos chaverin de

maior idado, com o mínimo de maturidado que possibilita wa 6000780880 Fesponsável de vide, do novimento
e dos probts:asdo mundo é do NOSSO povos

2 Directora Capacidado de ahosrgño o transnissio » para poruitir e valorizar sua
ação dentro do movimentos

9% Preparo e conciância de movimento = que permita as madrich a análiso dos fatos, sob u prisma do novinentto,

e que saiba procurar aquilo que o movimento necessita,
4; Experiencia en hadrachá - por ser asto o corpo próncipal no qual se desenvolverá seu trabalhos

$3 Núnoro mínimo da candidatos capazes de constitult um grupo de trabalho - a expariência nos ensinou que Ud
mente equipos conseguon algo

A voracidade de nosso pensamento estã sobejamente demonstradas A participação do nossos ciaves
ju aos Cursos, parece-nos o tes mostrado e os trabdhos desempenhados por alas após, tanto dentro do movintn=
o, como com a juventudo judia om geral, tem sido de molde a comprava-to cada voz maise Tanhéa 0 contraste
om a quase desaparição dos madrichim de outras tnuot, onde en sua escolha o rigor ו fol o menos caracta
istico, que quando não abandonam suas fileiras,= conplotamente en tarefas pequenas, nunca desenpõs
nando tarefas de oriontagão o”po reafirmam ainda mais “odb 
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Quando aproxinou=se a época de InÉcio do Curso deste ano, nossa vontade foi a detonviar o major DN
o melhor géupo de chaveria para nole partieiparen. Fol uma de nossas preocupagúgs contrais dufante semanas &

fios Infeltênento todas nossas tentativas nesto sentido rovelaranese inpraticavois pelos motivés que lhos deg
Creveronos a soguirs

E

É uats do que conhecido que o nosso movinento possue una numerosa e sólida canada de chaverim
mais velhos e naapt ln e maghshinim = com amplos grupos credenciados, dentro do rigor mais severo, para o Cup=
so. Sucedo porón. gáe passamos hoje por um periodo do solidificação Interior e aupliação inprecondivel que
a nosporaito dispensar as nogsas melhores forças. ilonso movimento, Ighud Hangar Hachalutzi, após a unifica»
ao Dropefordontá, concentrou-se num esforço decisivo para não somente garantir a continuidade estavel dentro

epudrõos elevados, qualitativos e quantitativos, como para א dáivanente à rua, para Oporno-nos a
epressiva situação om que se encofitra o nosso ishuvj isto om cinco das principais cidados do Brasil, onde tos

mos sntfim ( sem contar as pequenas cidades onde garinta da tnuá existen ou outras que pretenden os atânoir) e
en Gppca de aitá do &£ garin e entrada em hachshará do 5º garin nosso, integrado por chaverin da dirigencia.

Eos chaverin podem ustar corius que não nos daixanos levar por considerações Inodiatistas; esti
venos perante o difona ndo dos trabalhos presentes a serem prejudicados mas do futuro a ser garantidos Porite

to, axis uma vez que desconsideramos absolutamente o envio de um grupo monos preparado, desistinos ainda que

con grande desagrado. ¿stamos convictos que assia polhor sefviromos o chalutzienisao en geral 6 0 nosso movi-
monto.

Queronos antos Aemkearxg de encerrar, Jenbrar tenbón aos chaverim que contemos presortanente, ne

ativa do mevinsnto, com 10 (dez) madrichin do Machonz Cfrain Bartach, Martam Gonauer, Isaae Krasiichik, Júlto
Nestrovitch, Nachual Falbei, Joana Elazari, Shinartaht Chaltehik, Johanan Urucker, Donjanim Rodónan, Adolfo
Shetnfe do Estes chavorin, a maioria dos quais ainda tem um tongo período da atividado na inu

prirão, esperamos, a falta de chaverin nossos do presenta CUPS Outrossim osparamos enviar para O 5

êurso, um grupo de chavoria a altura doste o de nossas tradigdos neste, uma vez que hoje podemos vislunbrar Pa

b , epoca, pavspestivas as mais promissoras, fruto de nosso labor atuale

Espuramos tar osclaresido qualsquer dúvidas que houvesse sobro oste assunto, Estamos à disposto
₪ pera mualquer formato necessárias

Aguardando contestagão, saudano-los com nossos cumprimentos chalutzianos
.
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