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  RELATÓRIO À IIº VEIDÁ ARTZIT

Ao iniciarmos êste periodo, estava o snif totolmente 02/60. ב1מ-
terrupçao devido às stividndes centrais prejudicou toda a continui-
dade de trabalho e o snif caiu mma inércia absoluta. Ner: mesmo
os maopilim |. fuçiom à isto pois nao voltarem muito entusiasmados
das etividodscentr-is.

Tudo entao tinh que começor d sde o infcio;rerulorisor as E10115205,0 de chuçuin, fzer novamente tode₪0
educativo. e der início à» טס 4uando estvenmos ainda tent:ndo norm lizar o vida do snif, veioaichut cholutzinna. conseculu | » shlichut chalutziana, tirar 0 3if da inercia e aepatis que oté então se encontrova e deu um Ótimo im-lso de trabalho. Isto fêz-se sentir mais nas shchavôt menores,pois

מהפק111מ se encontrovom ainda muito dispersos, devido «o fato dee O Qzer aindo nºo ter entrado completamente no trabalho.
' Apos a shlichut chulutzivna, fizemos a sistematizeçro educativaàs todo o snif e começamos um trob:1ho normal. com a vindo da ghula,podemos entao trazer maity normolidadeà turme pois o aumento do prumpo de trabelho permitiu uma concentraçoo muior de trabalhá nos divers509 setores do snif, As kvutzót de tzofin o bonin, caninhrvam para ateta) normalidade e o trabalho cor: os maepilim hevie saido intengifi-

 

   
  
   

gado e tudo caminhava paro una normolidede quase que total,quando vu vieram as provas paroiais,
,0 anif prrou conpletamente, trazendo um prejuizo tremendo àtnuãc. ₪887 ostarnação so fez sentir em todas ng shchovot .quando quizemos reunir as atividades após vs provas parciais, tive-mos que foz8.10 som possibilidades rui limitadas, pois todos os chrni=chim, desde solelim até moapilir estavom trrbolhando mag lojos, pois qcuritiba 6 שמי 8eminentemente comercial, e 0 parivdo de prósija-tal é o maior movirento.

m9 fim do período o som acherada da miriam, consSruimos fazer um tra.talho serio de re tiviz qao dos bonin, A9 mesmo tempo, concontramo-nosbrstante no trrbalho oom os meapilim e nox mesmo tompo fóz=ue un traba»110 com ng shchovot de tzofim e soleiim 000 0 0018%1%0 de levar o mamiar número possível de chanichim à tiachand, :À concentroçaa no trnbniho som os manpilim, oomeoou a gentir, seus frutosTerminamos assim o periodo e lançando um olhar sôbre todo o conjunto,nodemnos peresber que cómtinuemos ainda no 002000 de um lonro ecominho de frzer do snif, um de movimento, Demos um passo, masfoi muito rrends. palta muito para criarmóg aquí alro con uma2 própria com espírito e coriter tmuatí. Y un ponto visado, mas estálonge. surge porque lutonos para trazer elenbntos de um meio embiêntetal, qug nao desperta nenhuma inquietude em quer que seja,E Una cidade sem proleturirio com umiohuv totalment?¡onde o Shani ch na0 vive un problems» social, nro percebes otornando dificil a luta para fazer con qu
um centro de vida,

Em sintese, a toda a tarefa que tinhamos a fazer, foi dado um
passo em direçao a elas

16 0
תו e

acomodado
1º do 10,

e o chanich gsintr o tnué como

,

liazkirut - 1

À mazkirut eleita para este periodo de trabalho, fol a seguinte:

Masiir : Salomão Tzofiut : Mauricio
Sganellagkir * Ruth Itonut : Ruth
Chinuch : Salomao Kranot : luiza
Chalutziut : Mina Chaver Havaad + Mina
Guisbarut + Iuiza

penoso 9
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Pouca foi a militancia dos chaverim do snif. Os proprios cha

verim da mazkimbt, com 69068880 de 1 ou 2 pouco trabalharame

Por consequencia disso, a mazkirut nag funcionou como tal e todas

as tarefas ficaram concentradas nas mãos de um reduzido grupo de

militantes, 0 shituf era canposto de 3 chaverim; os 2 shlichim,maégs

o Salomão. Desses, dois trabalhavam nas manhas em empregos pros

letarizantes c o 3º; a shlicha, dispunha do dia integral para trãs

talhos de movimento.

Quanto a machlakot pouca coisa temos a dizer,pois como já foi

dito anteriormente todo o tmabalho da mazkirut esteve concentrado

em 3 ou 4 chaverim, seria portanto desnoscessario entrar em de-

talhes de cada machlaka especificamente.

37אט

Na análise chinuchica degte periodo, temos noturalmento que
considergr todos os fatores ja apresentados na anglise geral des-

te relatório. Ou seja,2 grando interrupção dnrante as provAs,0 tor

da a dificuldade do trebglho ohinúchico em Curitiba, já detalhaga-

mente analisado em relatórios anteriores: una cidads universitario

de um nivel economico elevado, com um bshuv conplotemente acomodado

é estegnado.À juventude é completamente vazia,sem problemas,sem

inquictudes e cuja vida se sintetiza em ajucar op pais nas lojas,

escola e bailes,
Para contrabalançar tudo isto teria o movimento que tor uma

intensa vida propria,bem dinâmico, consequençia que seria de um

longo e intenso trabglpochipuchico. Neto ate agora não consegui-=

mos,pois ate agora nao uns vida educativa normal. :
Neste sentido ainda nao conseguimos muda=10 radicalmente». 0 snif

ainda se apresenta sem raizes profundas de movimento e desprovido

es consciencia ideologica devido ao pouco trabalho educativo rea=

zado.

Logo de inicio, deparêmo-nos com um serio problema: a sistema-

tizagáao educativa,A situação apresentava=so muito confusa, havia um

desnivol emrelação a idades e sexo em qguasi todas ass kvutzot.

Fizemos então uma completa reestruturação segundo as orientações

aprovadas na última peguisha de chinuch. Esta sintematizagao ainda

apresenta algumas falhas que nao pudemos e outras que s:ráo resol-

vidas com o tempo.Ássim, Ja existe um adiantamento de um ano nas

shichavot de tzofim,solelim ,bonim e meapilim.Da mesma forma exis- EE

te o problema da falta de bachurot na shichva de solelim e de bar |

churim na de bonin.
SHICHAVOT : Rd
Contamos atualmente com 3 kvutzot de tzofim,2 de solelim,2 de \

bonim e * de magshimim. Akvutza de_magshimim funcionou ate a asse-

£a de chevra quando houve à formaçao do garin, 2

Como já foi dito antes, todas essas kvutzot estao adiantadas

de um ano, a começar pcia kvutza de pre-tzofim e 4 terminar com as

mgapilim, no lugar da de magshimim.lsso acarreta um problema:muito

sério que e: * entrada na 6181802018 de um grupo muito jovemePrin-

cipalmente duma kvutza nao cristalizada e com muitos problemas em

relaçao ao movimento.

Izofim: ¿sta foi uma shichva muito sacrificada.apesar de ter

funcionado Jurante quese todo o periodo,sofreu pela inexperiencia

de madrichim novos,sem nem uma expeyiencia no trabalho. |

E Houveram peulot bastante em número,algwaas com bastante o n- |

teúdo, principalmente nas megsibot comemorativas,
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Devido ao fato da inexperiencia dos madrichim, quáse nao houve-

ram peulot de kvutza.Limitou-se as atividadesde shichva, como mes-

sibot,tiulim e kabalot shabat, onde os madrichim trabalhavam em ₪

conjunto. 5 .

- Solelim: Praticamente nao funcionou.Foi consequencia dasitua-

çao dos maapilim.ira a unica shichva que poderia tomar nas maos

a hadracha dos solelim, e não'o fizeram devido ofato de se encon+ ו

trarem afastados do movimento. Apesar de terem aparecido em quase

todos os Oneguei Shabat, nada receberam como solelim.Nao foi dado

mem um programa.fpenas a Shula manteve algum contacto com eles,mas

nao poude ser continuado ou intensificado por a Shula estar intei-

ramente dedicada a Bonim e Maapilim. , /

Apesar de tudo,conseguimos um bom número de chanichim a machana

que por sinal aproveitaram bastante.

Bonim:Foi a shichva que mais existiu durante todo o periodo,

“principalmente durante a shlichut da Shula que deu bastante,impul-

so a shichva.Foram das varias sichot do programa, maseste nao fol

desenvolvido devido a irregularidade daspeulot.à maioria das sis:

chot era sobre temas da atualidade,Foi a que mass apareceu 83 |

Qneguei Shabate que dava todo o peso as atividadesgerais

Sendo uma shichva com grande maioria de bachurót, a Shula e a

Miriam, muito conseguiram com ela, ;

Maapilim: Infelizmente pouco funcionamento teve gsãa,

Haviamos dado no inicio do periodo, como diretriz fundamental,a

cristalização da kvutzasporem isto nao foi possivel.llavia uma trem

menda falta de disposição para com a taua para com o trabalho ,enfir

para com tudo,

Estiveram durante quasg todo o tempo completemente dispersos.

Pomente no fim do periodo e que conseguimos alguma coisa no senti

do de melhora-la.k um trabalho em perspedtiva pois tudo ests no

inicio e levara muito tempo para cristaliza-=]2,Ja foi unmeçado um

programa de atividades intensas para a kvutza, E

Não foi desenvolvido nem um programa, e quase nao houveram har- |

tzaot, ficando tudo no inicios A

MagshimimiEsta shichva teve normal funejonamento ate aAssefa

de chevra, quando foi criado o Garin, Ate entao haviam reunioes se-

“manais com o programa sobre sionismo, 2

Com a formação do garin,os dois chaverim que nao se decidiram

afastaram-se, ficando o garin com 5 chaverime =

  

    

  

|
LÊ

SHICHAVOT:  CHUGUIM:
|

Dois chuguim funcionaram; de tzofim e bonim, %

O primeiro contava com 4 bonim e trabalhava sem nem uma expes

riencia,Pode-se dizer seguramente que este chug teve resultados =

muiso positivos durante todo o periodo. durante todo 0 periodo.

A principio dirtgiu b Salomão e depois passou & Shula,para

no fim voltar ao 1º.Foram dados varios temas de orientação ao ma-

drich,algumas sobre educação e sobre hadrachea de tzofim,0 aprovel-

tamento foi regular e como madriehim eles ainda estao no inielo,

com muita insegurança,
4

Solelims Formou-se no 1ת1010 00% 5 meapilim, que não passou da

1º reuniao Nesta reuniao todos maapilim nao demonstraram nem uma

8180081080 0 trabalho.Nada de positivo foi posgivel fazer.Apenas

um maapil iniciou 0 trab-lho,mas pouco fez devido a falta de expe=

riencia,
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CHUG DE BONIM: Contou com 3 chaverim o conseguiu dur-nte todo o tempo

manter uma orientação geral de trablho paraA _shichvA. Foi 2 que mais res
sultados positivos conseguiu .liantove a shichva e seu funcionanento foi

regular.

CHUG DE MAAPILIM MAGSHI ב coisa mais positivabque este chug con-

seguiu, foi a formação noiDei a maior conquista do periodo.Quanto a maa-
pilim, apesar de toda a orientação não poude muita coisa fazer devido 2 to

total dispersão e indisposição dos chaverim,

 

RELAÇÕES EXTERNAS

Conseguiu-se neste periodo aumentar de muito o prestigio do movimento

junto ao ishuv e ao mesmo tempo o movimento passou a Ser encarado com a
devida seriedade, como um movimento realizados, Para isto muito contribuir
a shlichut chalutzians atraves dos contactos que mantove com as diversas

entidades.
De um modo geral, dodicamo-nos a relagoes somente nos momentos nescessa

sarios, pois que qualquer trabalho de maior nrofundidado, nesto grampo, re-

quereria um emp2te de forças muito grande,
Muito pouco de vid». sionista existe em Curutiba. Voz ou outra, são ren-

lizadas atividades da Wizo ou das Pioneiras.h Unii a Pqui não oxBtê e

todo trablho sionista se reduz praticamente a Magbit. O 208101 Zion, não

é uma força org»nisada. existindo alguns individuos que consideram-se li

gados 5 As Pionejz São um pequeno numero de senhoras que aju-

dam o movimento. mas não tem claro para si qual exatamente co papel do

tnua.
No fim do periodo,inicianos um trabalho externo no súuutido de forme”

um Vard-Hanoar 9 neste sentido trabalhamos 1» pouco com as Pioneiras, O

Vaad-Hanoar esta praticamente formado e devera começar a funcionar em liar-

qo, pois duraute as ferias pouco se pode fazer em Curitiba.

Dpendendo das forças que pudermos empatar no Vaad-Hanoar, vasto podera

ser o seu crmpo de trabalho. flem do auxilio material ao movimento, pode-

ra ser o organismo de orientação política as Pioneiras e ao mesmo tempo,

tentar agrupar em torno de si todos os chaverim do Poalei Zion.

   

  

MACHANOT

Foi realizada uma machane loca] de tzofim-solelim que contou inicial.

ment- com A participação de 20 chanichim dos quais 11 tzofim e 9 selclum,

Fla teve a duração de 10 dias c os programas de sichot desenvolvidos

a tzofim, itisshvut o pera solclim, O homeme e a natureza. Apesar

do n:úmero regular de chsnichim, falion a machsne espirito de movimento o

o entusiasmo nescessario, pois como a vimos anteriormente,a vida destas

ans shich=vot foram bastante anormais.¿liado a isto, toda a inexperiencia

form: par:

108 0210010.

Contudo, alguns bon resultados trouxe: . ,

1) Deu vida as shichavot menores e isto soa um otimo impulso 1-

nicial para o proxi:zjo periodo, principalmente a kvutza de solelim, que 59%

teve muito jogada nesto periodo.

2) Introduziu valores nacionais judaicosentre os chanichim ao mes

mesmo tempo que despertou ui interesse muito grande sobre liretz e seus

problemas atuais.
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SHLICHUT

Tivemos neste periodo, 3 slichuiot: uma permanente e duas temporárirs.
Como sheliach permanente, tivemos o Ozer, cujo trabalho ficou concentrado
com Maapilim-Magshimim.Trabalhou em outros setores, principalmente rela-
çoes externas.

ו

A shlichut da Shula foi de um valor unestimavel. O snif sofreu durzn-

todo o tempo com a falta uma bachura militante, pois ha uma rande maioria

de bachurot.E ela foi o que o snif nescessitava; dando vida nova, trab»

lhando praticamente com todas as shichavot, desde tzofim a maspilim. !
Infelizmente apos o tormino da sua shlichut,houve um periodo de provas

em que o snif parou completamente, projudicando muito a continuidade do

trabalho. Quando veio a lliriam, apos as provas finais, ela teve que reorga-
nisar tudo com os bonim e encontrando AS dificuldados do periodo de Natal

ja citado no inicio do relatorio. Assim mesmo réstizar um trabalho muito

positivo, apesar do pouco tempo que aqui esteve. SE
Um serio problema do periodo, foi a falta de um grupo militante do snif

ao lade da shlichut,.

 

r
r

GARIN

Como fato marcante deste periodo, tivemos a formação de um garin-hach-
shrra pela 12 vez em toda existencia do snif Curitiba. Isto de grande sig- |

הנ "10800 pars reafirmar o cnrater chalutzirno do movimento, interna e ex- A

ד rnamente._ a
O garin e composto do 5 chrverim,2 dos quais ja se encontras em hach- ; E

shara, 2 entram em março e 1 fica para trabalho do snif. é

sHEKBL
No fim do periodo trablhamos na venda de shekalim, procurando atingir

procurando atingir todos circulos simpatizentes do lapai. O trablho esta- E

ve adiantado, quando recebemos a circular comunicando o acordo na escolha א

dos delegados para o Congresso Sionista ce iinterrompemos o trabalho,

-

KEREN HALAGUEN A

Pouco pudemos fazer. O Keren Hamaguen coincidiu no periodo que estava ן

praticamente parado c apos isso, todos nossos esforços, foram concentrados

na reativização do snif e recuperação do periodo de provas. |

Apesar disto, o snif sentiu bastante isto,de vido algumas sichot c mais 7

o grande entusiasmo existente no ishuv.

FINANÇAS
|

-

I
E

t
a

h
s

Folizmente conseguimos noste periodo, que quase todas as dividas externa

fossem cortadas, ficando praticamente o snif com problomas finahcoiros

com a Hanhaga Hartzit.Continuamos num moadon que nos traz problemas bas-

tantoe sérios, mas quo temos conseguido cobri-los en atividades externas o

auxilios das Pioneiras,' ficando deste modo prejudicada a Hanhaga, por nao

podermos pagar sua quota . Noste setor » perspectiva para o proximo periodo

otimista,pois temos como que praticamente formado o Vaad-Hanoar, no qual

tentaremos cobrir o deficit.

O
S

Segue aparto o balanccte do snif(das duas caixas).   
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PERSPECTIVAS

Concluindo o relatorio, podemos perceber que apesar da anormalidade doporiodo,e do trabalho pouco intenso com os ma?pilim no principio do pe-
riodo, umas serias conquistas, temos a constatar: A forn-ção de um gorin
que apos muitos de completa ausencia de gerinci hasnif, serviu prr> rea-
firmar o carater chalutziano e realizador do movimento,

Foram lançadas as basos para uns vida educativa normal no sou mais »mplo /sentido, atraves da estruturação do trabalho comu » shichys do bonin,com a
shichva de tzofim e sou respectivo chug. Por último com r shichvs de mar-
pilim, no sentido cristaliza-la como grupo e como tal entrer no trabalho do E
dirigencia do snif, no proximo poriodo, Este trrb»lho ostí sendo 8 10885
dedicação fundamental e cromos quo seus resultados temnos trazidos perspecti
tivas bastente boas par o proximo poríodo.

ASSIM, para o próximo periodo estobelccemos as seguintes diretrizes:
Continuagao do trabalho de eristslizagao da, kvutza de maspilim o sus 'concie
entisagao ideologica e sur intogragóo como gruno de trabalho do snif; in-
tenso_trab-=lho educstivo com todas »s shichsavot no sentido desma norms-
01

Alguns problemas muito scrios existem porem: de inicio, a nusenciz
de una kvutza de magshinin ficando 2 kvutza de mss»pilin como grupo meis
velho do snif.0 outro, c > Pusoncia de um: ehug de bonin, pois dos nadri-
chim, um centra cm hachshar”, uns or» a shliéha o o torcoiro, o Salomao en-
trou para o chug de manpilin,

Por isto,torna-sc nescessario uma forto shlichut, de proferoncis ur
uma dupla shlichut,pois ¡js foi demonstrado o trabalho em sug. Caso seja im-
possivel un parydo proforencia dover» sor uma bachura.

--הדהחדהחחחחה000000000000000----777777
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RELATÓRIO DO. SNIF RIO PARA A 112 ,
VEIDÁ ARTZIT Ass

Análiso Gorali

Muito difícil é fazer-ae assimilar pelos chaverim de outros snifim
o que na rerlidade repre sentou o trabalho de wa pertodo num Snif, prin- É
cipalmento no nosso que, eto o presento poriodo, apresentavr-so com con-
dicções de trabalho totzlmento cnr=ctoristicas, Vamos procurar ultrapas-.
«Sar essas dificuldades, analisando as diretrizes por nos traçadas para o

trabalho, o que se conseguiu e o que náo se atingiu e quais as razoos
disso.

Para começar vejamos a diretriz central o por força do cireunstên-
cias, quase A unica- Prosolitismo. Em relação a este ha na renlidade du-
As discussões: uma- quanto a forra de ação, sentido desta . e do sou ro-
sultado; segunda- no lugar que essa diretriz ocupou no trabalho geral do

snif e 005006015 disso hos diversos setoros de trabalho.

Quanto A forma do ação, so adotou a da formação de grupos do prosc-

litos, sem contato direto com o movimento mas apenas com o proselitador,
Assim o prosclitismo cr” realizado por especialistas que dodicavam em tra
balho intenso, integralmente dedicado 3 0880 setor, atravós de um traba-
lho individu2l'e ideologico muito estreito, em discussões cri grupo e

contato pessoal, Esse trzbalho não surtiu um cfeito mris concreto: pri-
meiro, por ter sido invertido em um” juventude burguosa, com inquietudos
culturais mas, sem preocup»goos ideológicas, trabalho êsso realizado em
seu próprio meio, entre pessoas deste mesmo, não havendo assim um am-

biente que agisse sobro Ossos, em identidade com as idéirs que se lhes
queria transmitir, .náo sentindo ento, elén 85 inquietude cultural pela,

discussão, um? nocessidado de entreg2r-se à busca do uma . solução pa-
Y» os mr obdemas apresentados, não .9 cm contrato com grupos de pes-
5038 quo possulssem csse carater, de nivel de vida módio o mais ligados

aos nossos problemas e nño tão em cont”“to com o grande mundo. 216% 618-
so tudo - o trabalho individual o ideológico tom o sou papol importan-
te na formacáo do chanich do movimento mas não 6 tudo, ha nocessidade
de toda uma vida de movimento, de formação de rmbiente, de ligação cons-
tanto com o movimento, nfodeixendo o contato dos eh”nichimcom o movi-
mento no terreno puramente das idéias, E tasbém havor oxigóncia da parto

do movimento e não apenas recepção da parto do chanich, Isso principal-
mento em se tratando com a juventudo judaica brasilcir> (e em especial a

carioca), por todo o seu carátor o forma de ser - unindo os defeitos da.
educação judáica aos dabrasiloira, obrige-nos a efetuar um trabalho com

esta por meio de um ambéonte sadio, que possa na realidade transformar

o chanich. : )
2102 813980 A vide interna tem quo sor o quanto mais sadia para fa-

zor com que a diferença netural existénte entre o jovem do movimento e o

de fora deste tendesse » desaparecer, = 0 abismo oxistento entro ambos se
preencha havendo a forração de um clima de rogeptividade quo pormitisso »

absorção dos prosclitos.
Mosmo n”o se tondo conseguido um resultado numérico, não se pode di

ser que pordau-se totalmonto um ano de trabrlho, pois so antos não tinha-
um ponto de referência prxa o trabrlhon não so saem que sentido

orionta-lo para 00 da anormalidade. Agora, temos um ponto 4

88 8 so tirou conclusõos a base des quais seci o traba-

lho do periodo vindouro.
Por outro lado houve uma falha nº orientaçã 9) nisso que absorveuAS

principais forças, por orientação de liortgot e Einussin, apesar de não

sor, A única dirotriz central do movimento c ?ssim, na práticn , Chinuch  



 

e vida interna eran relegados a un segundo plano,

Assim o trabalho, om suaprrto mais basica, ora invortido fora do
movimento, n20. se reflotindo internamento, não hevendo pois 8 preparação
interna para a absorção do prosolitos, crso se conseguisse resultados

mais positivos no Proselitismo.
Faltendo as forgas centrais no trabadho intorno, faltou tudo

aquilo que ropresonta a vida normal de um Snif - quer no sontido do vi-
da ideoloçiên, como no de vivencia, de ambionto, Um dos aspectos funda-

mentºis na vida do um movimento juvenil trazendo isso bastante prejuí-
20 2 vida das shichavot maioros o, em grando parto, em consoquencia dis-
so - tambon » das shichavot menores.

Contribuiu rinda pars a dificuldado no trabalho, apesar de não

ser o motivo contral, A disporção geográfica do ishuv enrioca o A מא lo-
001129090 ב0 Snif dentro da-cidado. NÃo existem guetos no Rio mas al-
ousa bairros demaior concentração judaica, o o nosso Mondon loealizava-

-=so exatamento no contro da cidade, numa rogiãode pouca monta no sentido
de concentração judaic”, o não om um desses centros judñicos, Isso náo
permitia, muitas v:zos, a boa oxocugño do trabalho doProsclitismo o mos-

mo com os chanichim do movimento.
Esscs problemas tiveram tembóm a sua influóncia na dirigênci”

do snif, pela divisão de forças de forme = se tornar os sotorcs de Prosc

litismo o Chinuch como divisoes estanques, tendo sido inclusivo, crirda
uma situação de cunorgencia, do quebra da ostrutura normal do Snif e, o
que o de piores consequencias, foi a parto intern” entrogue As mãos dos
chaverim da dirigencia,-quo 2presentavamn falta de experiencia, não po-
doendo funcionar normalmente, pois não encontrou uja UnA estrutur>. normal

no Snif que servisso para 2 sequoncia do trabalho e nao receberam tambem
uma orientação contínu”. dotrabalho, não havendo טמפ participação conjun-
ta nesto. ho lado disso faltou-lhes uma vid= normal no Snif que :

preonchesso as suas necessidades, crindo con o tenpo, na rotina do cum-

primonto das tarefas, pordondo o aspecto do movimento juvenil.
Outro aspecto que esrrctoriza o vormodo 0 A 080118080 de o-

rientações (ja dosdo a 1100%28(. Por exempho- formação dos blocos (Pro-

solitismo, Chinuch e hdninistração), Prosolitismo concentrado na mona

Sul. Prosolitismo na zona Norte, estrutexação normal do Snif, procura

de sédo etc.. . E
Em parto isso sc deve 2 fal

gando gradativamonto a novas conclus

no trabalho,

Pa : : . $ .

a de experiencia, da dirigencia cho-
os, A medida que se vri progredindo

HISTÓRICO:

Voltamos do IV2 Xinus ¿rtzi 0, por defisão tomada antes das ati-

vidades centrais, procuramos não mudar 8 entro presonte orientação de 1

trabalho e propusemos o inicio do novo poriodo pare principios de outubro.

Nessas primeir> parte 2s atividades giriram principalmente e quase total-

menta em torno da Shlichut Chalutzians., Este ano procuramos preparar o

snif par”. esta: de formas A nao interferir nas atividades normais do Snif,

o sim, auxilin-las, Nao pudemos conscgui-lo pel? situação gora do Snif,

agravada ainda pelo fato de estarmos voltando do una, interrupção de perio-

do e termos de 2gir, começando proprinmente com un? estrutura normal, sen-

tindo-se as dificuldades da pessagem de um estado do cmergencia para um”

estruturação normal, “inda mis quando da consciencia de sua transitorio-

dade, Depois doum muito brevo periodo de miior queda na vida do Snif ti-

vemos a hAssoifs Clalit (2/10/56 ) do inicio de ua novo periodo, havendo a

eleição de uma nova mazkirut. Ns k | .

Nesta ússeif? houve uma ampla discussão sobre: 1º - a situação 800-

grafica do Snif e A consequencia desta no trabalho; 22 - um levantamento
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nao de fim de trabalho mas de moio de processo, do Proselitismo, analisan-

do-se ¿justamente » quem O trebelho deveria principrlmonte atingir; che-

gou-se entáo A conelusáo da nocessidade de o Snif Rio se localizar em am-

bos os maioros.centros judaicos(zonma Sul e zona Norto) devendo o Snif con-

tral localizar-se nesta ultima zona. base disso l2nçamo-nos A procut” do

sedes, primeiramente uma na zona Norte e posteriormente, nº zona sul, PU

semos como marco para a mudança par” O dia 15 de novembro, hvendo-se ma is

tarde, por motivostecnicos, transferido para o dia 15 de dozembro. ho ₪08-

mo tempo procurou-se manter claro sos chaverim que n2o se intorromperia 0

trabalho úiranta ossa procura do sódcs, procurando-se seguir O ritmo nor+

BRRass 4 ec interno, não se enindo.na febre do..procurado 5e-

des, nao havendo eleig”o de nova mazkirut mes apenas substituições na an-

terior devido a saida de chaverim para A Hachsharã om shlichut.

Mas gradativamente começaram a surgir novas tarofas, ora diretamen-

to ligados as dirotrizes centrais, como por exenplo - em Relações Externas

no trabalho do ampliação e Amágos do Ichud, para A possibilitação do a-

luguo) das novas sódos; ora de tarofas puramente de 0008 ססע 0800010 -

no trabalho com o Shokel e com o Keren Hsmeguen e, mails tardo trabalho pa-

ya machanot o Chodesh 8119. 5 |

Tanto o neumulo de trref=s quanto A premenein no tenpo começaram &

projudicar o funcionamento normal do Gnif, havendo maior invorsão de for-

gas nas atividades do Relações Externas,
Na pratica vimo-nos con 5 grandes tarefas a realizar:

1) mnohanot - na parte tócnica, do noshok o daproeura d: laca] pormanoto

de machanot ( que não so consoguiu mas absorvou muito tenpo), ná 6

numeric” de chsnichim, e nn parte educativa; E

2) sédes - na parte de procura o na parto financeira de manutenção e Te-

formas; 2 2

3) chodesh hatnuá - nº eleboração de una.
tivo.

nycsemneção, no trabalho edues-

Foi pens2mento se procurar roalizer tarofas de forma % 8 complat”=

rom pArA que nao houvosse irnpodimento do trabalho mas, em consequência ão

grando número de tazofas o pouco tempo, O Chodesh Hatnua nro teve um bom

aproveitamento. Num panorama geral pode-se constatar quo ainda não 80 ("=

via conseguido atingir que O snif parcipasso das atividades o SUA Drepã=

0890 , ,0 ¿rincipalmente om sedes 0 mechanoto
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MACHLAKOT

CHINUCH -
8858580 abrange,o periodo que ver d” shlichut chalutziana a-

tó essa veids >

Ansligor 2 siturção chinuchi do snif quando este funciona tão irre-

gul=armente 6 dificil e nem se poderi” esper»r que esse relatorio fosse co-
mo deveria ser, um” “nºlise da situagáo des shichavot , A rengaAo dssas pe-
rante os programss oc um? critic”r ar: metodos educativos,

Se quizermos resumir, podemos dizer que nda ou quese nada fizemos

nesse sentido chinuchi m?s O nosso trabalho foi mis tecnico u ou seja 0
a ו iy 1ASnizar os” orgãos educativos dal, Oo eºxacter técnico desse rolato-

.

 

: No inicio do periodo, a. inrcfa principal que so spresentou er”. 2 de

roorganizar.os orgáos educativos Os chuguim quo n7o funcionavam forsm no-

vamento restruturados e A oriontac” o ו cra, do que cada um dospoucos

madrichim tivesse su” kyutz”. funcionando. E, 2s novas kvutzot quo se fosso

Feriando, doverizm j”. se-lo dentro da, nova oxicntrção de se tor no cidrdo 2

moadonin, um na zona norte o outro nº, zon? sul,

Todavia, osses poucos medrichim cstaver nal: proparados -assim que cont?-

ramasquo Eonto 2o trabalho do normalização do kvutzot, iriamos pre-

parana: cs madrichim,
Criamos una Assoif    £7t Madrichim quinzenal que se destin»vs a Analizar o

programa do mos 0 As motas A atingir o temben seri”, un sonminario goral.

Transfomeros peso assifa quirzenal er semanal e quizonos transformá-lo

num seminario: do: Hisstória Judaica. Dovido a. falta do jdadores pararmos

osso somir chon Letarbut a ondo de existia umsdo mesa

mos dar Po nosso.

buenauma ie de ו para eri2r no snif uu clima de

csiudo c proocupação ideologica. Desse program” foram dadas 3 artz2ot, duas

das quais com dador cxterno.

Assim que o problem» central continuau existindo e daí não tor havido um

melhor trabalho Esseו probloma foi a falta de preprração do madri-

chim o a falta dd de loה de 3 מת18 volhos do snif para os tra-

balhos de hadrachá, isso como fruto do mel funcionamento de shichva de maa-

pilin e magshnin.

 

   

   

  Os programas na em que foram Aplicados, remו alguns probê-

mas. Ea 650ae 150 rograma de ponta que nao se adaptavs הפ ncecssidedos do

if e da “uva, Tambor o program”. desolelim .

 

Assim qua se chegou no fim do ו »umn> situação cm quo novamonto exis-

em no snif org?os educativos e podemos reinicier un trobalho chinuchi sério,

As kvutzot comegaran ? funcionar novarnento Apesar de que pinds de uma manoi-

ra irroguler.
Resolven-se que

ivrit o orgínizou-se

do o periodo no 010 0 003 טסג 0

₪ םמגסכהמוסמטה que funcionorogular: גסת%6 foi 2 do bonin cujos 3 kvutzot

funcionaran com um? froquoncia quase Absoluta. Entrotento, devido A falta de

ecl nração de Movimonto do snif eles não descono'cra de se esperar con-

toudo 80 movimento sorio o nºo o consideram sorirmento

4 shichva. de marpilim que em concroto cra composta de uma kvutzá. que fun-

edonava teve de ser ru ostrutur2d?. As outras dus kvutzot que existiam de

none, começaram funcionar, Pinda do una mancira irregular mes con UMA. ten-

87018 A. se Eariergon e existe hoje no snif um esboço de shichva. Nesta

kyutza que funcionou foi desenvolvido um otir.o trabalho e essa. kvutza entra

êgora nº. maskiruis

En resumo o + mo 0

801% 559

respeitevel e esse e o nosso

108 todos os modrichinm torism de 0000072 8 estudar

kitó de principiantos que funcionou regulrrmento to-    

  

<
p

chi desenvolvido nesse poriodo foi o de criar no

minimas para, se comoçar um trabalho chinuchi de fato

plano para 0 prox imo periodo.

   

osto de 4 chavorin dos quais dois j* foram

Esse pré chug entr” agora no trabalho do

 

- ץסג formado un pro chug col
7 madri chim mo 1agl 6 .
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chug. O ohug foi composto de quatro chaverim e o morskoz “0 Dudu, O seu
mal funcionanonto foi dovido principalnento o nao funcionsmonto da shichva

do maapilim.e E'ainda a falta de sede nº zons sul ur” voz que parto da shichv?

e da zon? sul, onde não 0%15%8 10091 ספעפק0010%, No fin do periodo chegamos
A 34 chanichim e 3 kvutzot que entretanto não funcione normalmente.

À machane de tzofim tovs 37 chanichim, Foi bastanto bos. aposar de não

toxmgs atingido nosss meta principal, A de formacño do um shichv” forte para

o proximo periodo. Isso porque trrbrlhanos pouco dovido no acumulo do trebalho

ocasionado pel” rudanga de sodo e ro chodosh htnus. Assim quo oxistiu na mA-

chane dois grupos grandos um de chanichin quo ja deviam passºr pºra solelim o

Ficar para 2 macharc o outro de pró teofin. Junto » isso o foto do termos de

na ultima hor». manday o Dudu quo estava contrrlizundo A proparsgAo de Unchanó

Ara as Wachanot do Lair das Crianças,

0 programa 2dot-do foi "Aventuras de un linapil” que não foi bem rplicado;

querismos que ele fosse o centro de wu todo organico em que tamhgn As sighot,

ob Jogos, trebalhos, ote formassen porto deu de un todo, Um à kvutzá vaggou

para P shiehv” de solelim,
SOLELIA:

chug foi e
se ahug nºo fune
falt= do madrichi

 

 

 

 

 

   

 

 

osto do quatro qhaverim sendo o merskez o Lgvy Tarbón Qe

onou regularmente, Nessa shichv* particularmonto so sontdu »

1 o ps chavorim do ehuz nio so dispuscroan ro trebriho, Apo-

sar disso, consoguimos formar um>' nova Eyutz” o rogupor»r ur סוגה ,8

no fim» do periodo » 3 kvutzot 0 0 ohsnichim, 0 programa ns modids on quo fol

aplicado nso aprovou, Isso porque os 0191017 8 4% conhccism o assunto, ti-

vemos portanto de muds-10,4 kvutz” que funcionou foz ?l1guns tiulim Junternento

con A shighva de tzofir:, houvo rinda um Ion Hasolcil com um torneio de ving-

pong que reuniu “lguns gromios de cologios c nos possibilitou +*mpliar » shich-

yA, 4 00 vieram 30 chanichim o foi bastante bo”, etingindo 3% meha do-

sejada isto 6, 2 eristalizaç o de un” base bor shichva para o proximo periodo.

O programa da mechanc foi o de "Libordrdo" c tovo bom aproveitamont o;

BONI: 0

Foi a shichva que mais regularmonto funcionou no snif, Do fato As כ 8

taot totalizando 35 chaniehin, tivoram um» froquencia queso que absolut”, En»

trotento não se conseguiu transmitir ysloros de movimento, igso tambo porque

faltou Ro gnif espirito de movimento a * shiehva funcionou sozinha som o pndf,

Trmbél 08 madrichin no gonseguiram fazer um bon trabalho, Prinoiro o prorySe

na não 86 adzptou, tivcuos de adotar um program” de Sociologia. Judrica, mais

proximo a nós valores. Quando se iniciou o novo progrena * veio o Chodesh

Jetana a oste foi interromnido. 2 E

Iniciamos o trabalho de profission=liza.gao de shichva 0 fizemos ur: 108 H”-

bono con a projoção do filros 50021005, Entretanto resolyemos deixey 0 %290%-

lho para o oróximo periodo, esporando poder lgyar com A rachsne un melhor 03-

pirito de movimento c mosmo 1 podor iniciar esso trabalho, Conseguimos for-

a, funcionar como tal pois logo viorAl PS

  

  
 

 

    

 

   

mar uma kvutzA novs que nño chegou

provas 0 0 grupo dispersou,
.

Fizenos 3 tiulin com a shichv? ce pera as machanot vieram 11 chsnichim; o

grosso da shichy” n%0 veio por tor ficado qu 2% opoca,

MAAPILIM: . ,

No principio do periodo A shichvA no existia, pratiermonto, ₪0 uma

kvutzs funcionou, O trabalho foi trazer novomento “s outras kvutzot Ao movi-

montco o esse trabrlho foi bom 6181011 pois, um delas ers composta de chave-

עגהףספ 80900 %701% vornsno movimôntocisb dosiludiram dele pel” descontinui-:

dado do trrbaádho chinuehi foito con 2 kvutza o atroc” constante do madyichin.

dá mmis dificil trozor ohsvorim de volt”. 90 movimento do que trazor prosolitos.

Duas kvutzot hojo “inda funciona irregulormento ms lentamente vao so rein-

togrando no movimento, O prograian quo Quorinmos seguir or” o de Juventudo nas

o mosro nño 101 dado» A 32 kvutza Ein Dorot tove un funcionsmon-

to rogular duranto todo 0 poriodo, o trabalho nela dosonvolvido foi bastanto

intenso e bom. la vsi passando por uma Lapa oducstiva e "gora entra na mas-

kirut, Paraloclamento P kvutz” vaisondo rmplicda o dos antigos clomentos Al-

קוגממ vão voltando. O progranA soguido foi o de Nacionalidade , houve tambem

 

un sominario sobro Sionisip.  



O núnero do chaniehirn é do 28. Ainda hé um nucleo do 3 bonot quo pasaaxan po-
ra A shichva do nmaspilin e que fornaxÃo um? nova טו4ג so não fun-

cionou devido ao fato do so tor conoçado a trebálhsr cor ola nos ultimos di”s

antes das provas. Totalizando 31 chanichin,
4 Atividados gorais da, shibhvs roalizamos 2 Arvoi Shichvê quo não tivoram

Sxito'oxatamonto por torom sido pouuos o osparsos Aforr alguns dofoitos de

form”.
MAGSHINTi

: Havia no 0021060 , וגמה kvutz” con 14 chnvorim, todos סבהט0סע1מ 80 09 88-

rin, quatro dos quais ja om hnehsher” o 1 que foz nliá com o grupo do 62 ga-

rin, quo" viajou on outubro, :

A kvutz» noo: tovo funcionamonto normnl, uma voz quo ” mesma kyvutz" er”

a maskirut, o shituf o o grupo :, um organismo atrapalhou o outro,

Fizonos um prograrn” do ostudos sobre o kibutz do qual, no foi dado meis

quo duas sichot. A kvutz" participou torbos: do nulos do ivrit no M-chon,

O chodosh hatnuá no snif foi comomorsdo principalmonto cor a nmudrngs do

Mordon,. Fizemos ontão uma mossibn do Cnshuka intornº o quo foiimmb:óm 5 025-

nukat Habait intornn para o movinonto o pertido, um” voz quo 9 extornr faro-

mos nosso proximo periodo, Houve ainde une poquon”, ¿campenho intorna do Koron

Hampgon. Uma הע%עהה₪0ע91 sobro o toi "3 pnos do Iehud" o Algunas sichot nºs

kvutzot mais volhss principslmonto. 2

As shichavot ronoros nrinciprlmonto tzofim o sololim nda sontirer do cho-

dosh- hatnus o as meis volhas muito pouco princips.imonto dovido rs prov?s per-

ciais, O pouco trabalho que so foz pordou-so ontro os trabrlhos tecnicos e isso

voio om projuizo do wun s:orio do outros trrblhos como machanot o prosclêtis-

mo, * O chodesh hatnua 1d vibe tem, uso podo nom dovo ser entre 2s pro- É

vas o As machanoto
\

y
|

Y
á

MACHON : 0 =

Realizou-se no Bnif um» discuss ó ל-8 0008860 5 602010850 08

não so poderis dispensar nonhum chevor nora O curso co Hrchon desto ano,

tendo-so ennliscido o trsbrlho do porindo vindouro 0 AS Torcrs contrsis no

Snif. Ests discussóo foi ofotunda dura vozas nonin-lmento, quanto a 2 che-

verinm que voderia” sor erndidetos “0 Mechon,tondo-se chegsdo om "bos os

ensos a mesm” conclusão,
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CHALUTZIUT:

Dada e situação anormal tanto no terreno educativo como no organizecio-

nal; nossa faso do ostruturação do snif como tal quo acabamos do atrrvossar
não oxistiu naturalmonto nonhum trabalho do profissionalização mais concroto,
quer nas shiohavot maioros ou menoros (ostas quaso que inoxistontos).

Embora om Alguns chugim tivosso sido vontilado o probloma de profissio-
nalizAgap, chogando msmo no chug do bonim inicinrmos sichot e dobatos sobro o
assunto consoguimos sponas quo dois bonit so oriontasson pare Escola Tsenica.

Falta ao snif isso vundo das enpas dirêgonciais um ospirito chalutziano
que teriamos so cháyorim magshimirm ostivossora so profissionalizando cm oficinas
isso nºturglmento'viria so roflotir nas shichavot monoros o daria osto ospirito
quo falta 20 snif, 2
8 Dovonos no proximo poriodo cuidar para quo não so ronita isto o 20 in-
os do chevorinm ocuparor-so om omproros burocraticos possam cntr”r om oficinas
e trabalho. Assim como com um molhor funcionsmento des shichavot monoros pos-
amos crisr no snif oficinas detrabrlho o intorossar nossos chanichin no pror

fblema de profissionalizagao,
' Atuelmonto na shichva do marpilim oxistom rponrs rlguns chavorim osparsos
so profissionalizando,

6º Garin- Foi oficinlmonto crinda s ehativá do 62 grrin na última poguisha do
chalutziut fazendo prrte d: mosm todos chavorinm msgshimim do snif. Passou o
Barin a funcionar como £rl havondo muitrs falhas quer no sou »roparo idoblogico

quor no proprro profission"l dos chsvorim. Fazom parto do meso 14 cheverim
sondo que 4 chaverim entrarra cm dezormbro passrdo, 5 ontrerfño om margo e uma
ehavera ostAco: data do ontrrdst indotorminrda por problonas femiliaros, Om ou-
tros chavorim pormanocorro ainda on trnbalhos no snif,

7º Garin- llavia sido oriontação da poguishó do ohalutziut * fornrçÃo do 7º grrin
? basa de prosclitos j” quo no snif Rio oxisto o probloma de frltr do umm gern-
go educativs corrospondonto no 72 grxrin. Entrotanto nada consoguimos nºs A orion-
tação continua A mosma no sentido do criar o 72 grrin inoxistonto ato gora,

CHA VER HA Vá »D 1 2 a

À vossibilidado do oxprnsao dosta Machlaka dopondou do funciofamento
normal do Snif. E

Apresentou-so propostas do Onogubi Shabat o Arvoi Shichva, que eram ע0-

lativos A tomas divorsos, os quris foram roalizndos na modidº do possivel, o so

o rosultado não foi srtisfatorios foi dovido A instabilidado da shichva do manpi-
lim. Quanto as atividades oxtornas o snif tovo duas: uma a festa do Iom Alia o
outra um Fostival do Chanuka(varticipação) uma Mossibado Chanuk? interna, os « ,
quais tiveram rovorcussÃo muito bon. Participamos tamborn'da comemoração do ani-
versêrio de morto do Chaim Woitzuan roaliznado om Nitoroi,

KRANOT: 4
As »tividades de Kránot no 0021060 2888900 nao forammuito intonszs. Fizo-

mog A distribuicáo do eartóos de Loshen” Toys, yara'o K.K,L, o ultimamente traba-
lhamos simultanosmonto com shokol o Koron Hnmnguon, 0

Shekel-- A vonda do shokol não foi muito הע9מ60 isso 407100 ” distrihuição dos

mesmos 0015 00018570 do Shokel quo enviau shokAlim pelo correio 2 todos contri-

buintos da Magbit, sendo nesim As possoas mais chogadas ro movimento os quo

je possui”, a ,
Xoren Hampgen-- 0 snif n*o consoguiu 0109מ09על000 08 40801975 quanto no Koren

Hame, à smpiorin dos chrvarim não loyou isso do uma fotma tro 56518 como:

.1Bzofip ₪ 8010340 האמ participaran dossa 0 ם
ava י mar IS rod «ud  



Os resultados financeiros são os seguintes:
Em dinheiro: Cr$ 5.200,00

Em objetos | Cry

, - .

Fizomos tambem 2 exposição dos quadros do ch-ver Kutner e vendemos dois que-
dros no valor de Cr$3.000,00 e outro no valor de Cr$1.500,00.

ITONUI:

Renlizou-se trôs grandos itonci-kir: L=rela tivo A Shlichut Chalutzian”

outro 0 anivorsário םהסגא.ט. O último relativo As machanot. Quanto no

iton-kir poriodico não foi muito reggulares:
Recebemos poriodicamnonto material da Henhata גו em tendo tido rela-

tiva difusão gias shichavot maiores. |

   

  

ZOFIUI:
Teve Apenas um funcionamento eventual 8_machlaka. Quando da shlichut

Jutziana houve um tornoio esportivo com um grômio do 88% Nitoroi. Mais tar-

de participamos de um torneio intor equipos juvenis judaicas, sob o patro-

cinio dosto mesmo Grêmio, :4 É

MAZKIRUT E SGAN MAZKIRUI:

Nos inicios de agosto apresentou-se assim formada:

Mazkir: Jonas 998030 =8

Sgan Hazkir- Herman ד

Guizbar-- Mauricio Ernst<

וו inda Chaver Havazd - Raquol

Chalutziut - Ida

Sem grande funcionamento, segundo o que foi analisado deste periodo.
Quando do inicio do novo período, foi eloita A nova mazkirut:

á Was = Horman Chslutziut - Susana A

Sganit mazkir - Ida ד aquel 1

Guizhar - Mauricio
Ezofiut - 6 Kranot - Yelena

| Chinuch - Mario: Chaver Havaad - Hilda É

SHITUP E MILITÂNCIA:

Houve um acúmulo de tarefas, princip>lmente em8 Externas, mas

o trabalho essencial se concentrava em poucas maos. im parte tambem₪80 na-

via participação no trabalho interno no Snif. Pelo fato do Shituf não estas

mais se encarregaindo, na pratica, da possibilitrção da militância no Snif e

pelo frita prática, da possibiLiteção de militencia no Snife 9 falta de vi-

da interna neste, o shituf começou ? se transformar num orgão num orgºo me-

ramente financeiro, isto tudo além de osso shituf tor sido formado sen ha-

ger muita conscióncia do verdadeiro | significado do shituf, Tambén se deve

isso, em grande parte, 20 fato de não תל chaverim proletariz"dos neste,

mantendo-se, por inércia, a mesma situcção. Esperrmos, no proximo periodo,
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nao crlr no mesmo erro,

SHLICHUT

Estevo, no período anterior (até 2/10/55) en sua queso totalidado concon-
trada no trabalho externo, de Prosclitismo e não participando d= vid” edu-
cativa e administrativa do Snif, em geral, das tarefas mais práticas. Isso
causou A uma separação quase total entre esta e a mazkirut do snif, hoven-
do inclusivo choques, náo permitindo a formação de uma equipe de trabalho.
A situação era tanto pior pelo f>to de os chaverim shlichim_terora partici-
pado na discussão do oriontação de trabalho mas em geral não torem parti-
cipado do trabalho prático; esta começou a modific2r-se par” melhor no fim
dp periodo.

SaBICHUT CHALUTZIANA

 

Prolongou-se por menos tempo que o planificado quando do 4º Kinus Artzi
nÃo tendo podido efetuar um trabalho de base no Snif, principalmente por não
tor havido neste uma bos proparaç-». Do inicio havia-so planificrdo a reali-
20 de um lom Háalió do grande vulto, en conjunto com S- Paulo para que |
pudesse ter bon efeito exterior e tembern bon resultado financeiro. Isso não
foi possivel, 1º) por motivo de mud=nga de plenifigação no Iom Hraliá em
S. Prulo; 2º) pola situação do forças no snif, quo “não permitiriam atingir
um bôm resultado, se realizado nessas proporções,

Assim sendo não houve um contacto estreito “= Shliehut'Chalutziana
com O Snif mas, de uma certa forma, conseguiu algumas cois>s. Realizou-so o
Iom Haaliá no Rio o em Niteroi, tendo sido de bom valor extistico(propor-
cional às suas dimensoos

Além disso absorveu bas tante forças mm Relrções Externas e propagan-
da. Houve a re” lização de um banquete das Pionciras, de pequena monta,

RELAÇÕES EXTEINAS
2 Exigiu grande inversão de forças do 0 principalmente no que

toca A parte cinanceira, de manutençao do Snif. Para tanto foi formado
um Comite de Amigos que tomaram pare si a responsabilidade do aluguel de
nova sede da zona nortc e comprometendo-se a gar”ntia aindo ה sédo da zo-
na sul, quando se A conseguisse. Isto o fazem através da ampliação de en-
tradas de Amigos do Içhudi Nesto trabrlho houve 2 absorção de muitn força
de trabalho, desde o יה naa do Comite deAmigos ató o traba-

lho em conjunto com ¡esto para A obtenção:desta amplia são de entradas de
Amigos do 10008. 160 oda tontativas do £órmagio do Vasd Hanoar,
do Partid e Pioneiras, tendo havido una situação de choque 0 o moyi-
mento e alguns chaverim do Partido (eonponentas do antigo'Vaad anoar),

havendo mesmo posiçao nada corrotas da parto de um destes,

Finalmonte houvo tentativas de formegao da Montzet Hanoar, sob A
orientação do sheliach frie Shoval, tendo este: blanos de grande alcance,

sem muito conseguir.

PROSELITISILO ל

78que j” analisamos, na parto geral, o que deveria reprosen-
tar o trabalho de prosclitismo no Snif, isto «Sa comoletsmente ligado 2 ele,

Segundo A nosg2 mudança tática de campo de 2ção, do deslocamento da Zona
vel para concentri-la na Norte, deu-so עי 5no fim do período,

Concretamente tomos:
Um gYuPy- le mogsiimim no zona sul, cuj” finalidade de trabalho é forms y

¿junto cor de:mis Chisarimn, uma ו dema magshimin no Snif.
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 b)Um grupo de maspilim na zona sul,
passagem de trabalho, Isto tanbóm à
do proximo periodo.

com funcionamonto irregular, devido 8
, : : :ever” chegar a um termino com o inicio

e) Embora ¿2 nos primeiros dias de novemaro, iniciamos mm trabálho na zo-
na eul norte, que apesar de certo, mostrou-nos grandos possibilidades, %
trabalhando or tárno do marco kvutzs e não grupo de ostudo, Assim, temos
um nueleb serio no Meior, de maspilim, e a possibilidade de formamarmos
concretamente mais uma kvutza de mas pilim jovens na zona Norto,

concontragáo en tór=Concluindo, o trabalho que existo é completar a
lente na zona Norte, com as

AYA nos.

 

no destes marcos ja conseguidos, principal:
formas o o carater que ja sño claros p

GUIZBARUT

Nesto fim do período (agosto outubro) nos apresentavamos com diver-
sas dividás acumuladas no decorrer do período, inclusivo com os alugucis
Atrazados por motivo de atrazo n» cobrança do Anigos do Ichud., havendo
sido planificado cobrir-se estasprincipalmento com entradas do Chodesh
Haalia mas, para motivo do xodução nas dimensões desto não se conseguir
atingir o que so desejava, Inclusive um banqueto das Pioneiras que de-
veria ser de grando Alcance, por motivo de outras ronlisações destas -
tambem foi de proporções reduzidas,

Uma serio de outros emproondimentos que pretendiamos realizar, por
intermedio de pessoas proximas ao movimento, não puderam afinsl srir por
problemas dos mesmos. 2

Conseguiu-se atraves deum intenso trabalho, a formação Comitede Ami-
gos que em muito est” auxiliando para a manutenção da nov” sede, Não se
conseguiu resultados aind” molhores nosto crmpo dedn A lingbit Hamaguen,
que prejudicava bastante 1 outras arrecadações de dinheiro,

e 


