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mM

dos
Shlichim da EH. 4.
em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife,

Curitiba e Rio de Janeiro.

Chaverim3- Shalom!

Estando ja quase todo o Movimento concentrado dentro do espirito das ati-
vidades de verao, onde a proximidade das machanot locais, fazem com que os chave-
rim se dediquem mais especificamente neste setor, queremos com esta estabelecer os

seguintes pontos de ação comun: -

2 z + 2 -

A)- O Movimento se prôpos neste último periodo, após uma série de resoluções

do Ii Kinus Artzi, alcançar bases novas e amplas.

Após algumas reuniões da H.A.; podemos observar que uma grande parte do

que Aaviamos tracado realmente foi feito com a devida vontade e firmeza no conseguir.
Porém, ainda assim, cumpre-nos ressaltar numa apreciação um pouco mais a dentro, que,
aquele trabalho importante e primeiro, cujo carater positivo e igualmente tao necessa-

riopara os proximos periodos de trabalno no movimento, ainda não se destacou da blo-
cação geral das tarefas, sem duvida também importantes que os chaverim planificaram.

O proselitismo ainda dentro do ponto base de nosso trabalho, continua

sendo encarado como a tarefa a ser feita nos "intervalos, no"tempo livre" que cada
chaver tem, e se lembra como um trabalho a mais a ser feitos.

Proocupa-nos sobremaneira o próximo periodo de trabalho no Movimento.

A visão das grandes dificuldades que nos esperam para a continuidade dos trabalhos

que temos em nossas mãos e dos outros que muitas vezes por falta de fôrças, ainda
siquer pudemos experimentar, faz com que lembramos mais uma vez aos chaverim, da ur-

gência de se lançar,e carregar o proselitismo para tôdas as frentes de nossa ação. A
entrada em hachshará do 62 Garin, o grupo numeroso que estamos enviando para o curso

da Sochnut , farão com que trabalhos básicos que estes chaverim concentram hóje em dia,
mudem para as mãos de nossas pequenas reservas, e estas sabem perfeitamente os chaves

rim quais sao. Assim, madrichim da sochnut não podem se dedicar e preparar naquilo que

lhes seria muitissimo útil no Machon, (ivrit e ideologia), POr estarem ligados às tare-

fas primeiras nos snifim. Os chaverim do 6º Garin, necessários à Vanguarda, igualmen-
te estão presos aos trabalhos do Movimento, e os snifim não possuem um grupo que lhes

possa imediatamente substituir. Temos por obrigação formar em cada periodo um bom nú-

mero de madrichim. Os chuguim, porem estao pequenos, as shichavot nao possuem o nume-
ro de chanichim que era de se esperar.

Por tudo isso, propomos que os chaverim aprovei tem decididamente os mê-

ses de janeiro 8_fevereiro, para a última arrancada de proselitismo 8 periodo an-

tos da Moatzá» Náo existe melhor oportunidade ques a machane para se eonseguir gente

nova». Chaverim que vão às machanot do movimento, voltam com o espieito tao caracteris-

tico que conseguimos dar, e 8 quase certo 2 integração dos mesmos. E necessário que a

shlichut daAA. nos ¿nifim, lange para si e para o sñif onde trabalha que oProseli-

tismo deverá ser dentre outras, sua tarefa fundamental. Estas machanot, deverão ter um

duplo. sentido:= levar chaverim novos e cogcluir dentro do nosso trabalho educativo a

fização dos que necessitam ser atingidos ( e cremos uma grande parte) pelos valores do
Movimento, dentro do espirito da profissionalização e militancia, do trabalho ideolo-
gico e da proletarizag30.
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1 ter funcionamento normalmachanot menores. Através do uma bôa planificação, podera 0
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B)- Chevrã Noar.
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) Na ultima reuniãoda H.eA., viu-se da necessidade de ser imediatamente ini-

ciado o trabalho para a formação da Chevrá Noar que pretendemos levar com o 5º Garin. Pa
ra tanto, ל aos chaverim que façem a maior propaganda possivel em tomo disso. Que

las entrevistas, (Radio, Impressa), etc, além de uma"procura intensa nas es-sejam organiz

Lar de Crianças, onde às possibilidades sao maiores.colas judaicass em geral,

Pedimos aos chaverim que nos acusem o recebimento desta, e que devido à im-
táncia dos pontos cons iderados, nos escrevam um relatório minucioso, daquilo que 8

> 810810860 e o que pretendem fazer.

Sem mais, por ora, aqui ficamos com nosso chalutziano

ALEI ViHAGSHEM!
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