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CAROS AMIGOS:

O Hashomer Hatzair organizou um chá-bingo beneficen

te, cujo objetivo é arrecadar fundos para que alguns dos nossos

chaverim possm viajar a Isrrel, mais precisamente ade Kibutzim

em Israel, e conhecer sua cultura, seu povo, seu sistema ceconô-

nico, sua estrutura politica-social, etc., atraves de cursos

seminários, progrmas turísticos, trabalho e, o que é fundmen

tal, através da vivencia 6 do contato direto. Para nós, isso

é fundsmental, ja que temos en monte a aliá.

E para realiza-la com plena consciencia, é nocessá-

rio um conhecimento da Nação Judaica adquirido não só atraves

dos estudos 0 discussões, mas tanbémn através da observaçao e

da participação.

 

P tud 4 an aa 1 סע6 uao 50 sus יספסמס 6 qui, +  tão importante, a quel agradecenos,

| torcendo para que passem una noite agra-

davcl, divertindo-se e ganhando muitos

Prenios.

CHAZAK VE! EMATZ

 
   

  



   

 

 

Nós e os pais,

Talvez neste artigo, como o nosso iton é para os pa

18, feve-se escrever € mostrar, o que temos feito nos últimos

mos, como funcionmos, quais nossas metas, tanto no lado edu

cativo, como no lado operacional.

“iz Fenos em nosso movimento crianças de 8 anos. a

té jovens de 20. Quem passou por um novimento juvenil, sabe —

da importância deste na educação de nossos jovens. No ponto -

de vista sionista, valores juáaicos e tembén na formação do -

caráter. Não seria exagero dizer, que os lideres e as pessoas

centrais na nossa coletividade se educaram en novimentos juve

ג.

Mas cono nun simples artigo seria impossível, para

mostrar o que fazenos, prefiro colocar uma pergunta no ar.

Una pergunta que vem TIC atormentando à algum tempos Por que 9%

ná esta distância entre os pais c O movimento? Esta total in-

diferença? Isto quando não ternos os pais contra 0 novimentos

Logicamente que estou falando em termos gerais, € há exeçõess,

e elas são níninas e não representam a naioria como sostaria-

nos.

Na ninha opinião, os pais deveria participar ativa

nente, e acempanhar os filhos. Não há muito tempo havia Vaad

Horimn e Chaviva Raik.

801 que esta não é uma questão simples, não sei -

quando e porque deixou de existir o Vaad Horim e Chaviva KReik

e tanbémn aondecstá o erro em nos do movimento juvenit ou dos

pais, talvez em ambos. Mas O fato é que estamos distânciados,

e tenho certeza que nem nós do movimento juvenil, nem voces -

pais, estão concisos que assim é que deve ser.

Tenos então juntos procurar solucionar esta questão

que tenho certeza será benéfica para todos nós.
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dem nocces de Judaismo, sionismo c aprendem a conviver con a natu-

cia os chanichimn do Hrshoncr Hatzair sc feunem anualmente para
apresentar o que foi feito no decorror do ano,

Neste Lasz-Baoner tivemos a 3888/20 de schichavot, sc-
ria cono que enda schichva subisse um degrau na esenda das Sehi=
chavot, onde os degraus são os Seguintes סב0260ב 6de
acordo con a faixa ctários

ו

|

nitnevdin, Bnei-Isracl, tzcirin, tzofin, tzofim-bogrin o |
bogrin

|
Muito mais do que degraus, as schichavot representam o

Ppr.sente do Ken c a Passagem de schichavot representa a continua |  '-930 da cducação shonrics c do trabalho no Ken,

|Outra atividade anual, além do Lrg-Baoner,sao as nacha- |
|

|
|

not. Durante una Serana, nas ferias, os madrichin c chanichimn vão
para 0 ecommpo e desenvolver varias atividados cducativas,onde apreg

rezas

Em julho realizaremos a nossa tradicional machané-cho-
rev (nachoné de inverno) que encorra “Ss nossas atividades do
primeiro semestre do 1983. Maicres informações com os nadrichin,
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HASHOMER HATZAIR..  "MESIBA 70º ANIVERSÁRIO

Esse ano significa muito para nós;T70 anos de

exitência,70 anos de participação junto à comenidade

judaica mnundie]quer em sua prineira aliá en 1919,

quer quer na participação no Levante do Gueto de Var|

sóvia, 0 |

En Israel esta o centro de todas 88 002620|

rações ,+onde una intensa progranação esta organizada;

exposições, cirvulo de palestras, gravuras, fotográfia...

En julho ocorrerá a chamada "SHOMRIA HOLAMI"a

que é una série de atividades esportivas com a partici

pação de chaverim de todo o mundo.

No mês passado já houve uma reunão de "todos o

os shonri” do mundo na Polônia,a fim de comemorar essosss

7-70 anos de existência e os 40 anos do Levante do Gueto

de Varsóvia.Dessa reunião extraiu — se material para a

mesiba que realizaremos no próximo semestre,pois se Is.

rael tem em si as atividades voltadas e organizadas pe

10 Kibutz Artzi,cada ken no mundo comemora da sua forma,

não podendo deixar passar essa data em brancas nuvens —

onde essematerial adquirido ha Polônia servira para en|

crementar nais esta festa;são fotos, audio | vimaisç...

que correrão o mundo em diferentes nesibot( festas).

Procuraremos fazer 81860 compatível ao temanho

de nosso romee desde já lançamos o convite à participa|

ção de todos nesse marco de muita importância para te)

todos nós.

CHAZAK VEEMATZ
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