Parto goral«pos 0 42 Kinus artzi intontou a diroção do Snif Porto ¿logro imprimir &o

snif uma goral ativização a partir do Organismo aduinistrativosNeste sentido foi constituida uma rmaskirut tendo por diretrizes uma anpla orientação

tóonico-organizacional, a qual falhou por parte das diversas Machlakot que
constituem o supraHana Lonado administrativo.

Por principio, optamos por uma medida mais ou menos radical no senti-

do de definição polo movimento por parte de chaverin da direçao uma |voz que

en brove intentoriamos por en pratica uma das nais siorias resolugoós dos ul-

tinos kinussinm: Profissionalizagáo_dó bonin o noarin nais novos,ben como 0utros chavorin intograntos da dirog80. Por un progosso quo 2080218008 denorinar

de sologao natural ,oxcluiran-so da Maskirut Tocón forneda,tros elemontos,cuja
dosástoncia'do servigo ativo originou uma soria 180028 nos trabalhos gorais

do movimento,afotando ospocialronte as schavot de tzrófin o bonin,exoluindo natuaralmonto aos malos que ocasionou ¿Maskixut or si. Entro ostos,so destaca a
consoquento contralização dos trabalhos por parto do linitado nunoro do chavorin,o quo postoriornonto originou uma ospécio da estagnação
puma voz

que og clomontos contralizadoros não podoria mentor indofinidáarento ou por con-

sidoravol lapso de tormo o nmosno cooficionto de produtividadc.En suna,esta situ=
agao originou una soria 06 dirigoncial,no maio ambito da palavra, miento
so a todos 08
Não nos podoronos roferir on particular a qualguor trabalho proficuo
por parto do Machlakot,uma yez quo as riosrnas oram na pratica açarbarcadas por

reduzido núnoro do individuos, dondo so coneluo a inoxistoncia do ur trabalho
essoncialnonto especifico, por parto de qualquor Machlaka.

No quo so roforo » relaçoôs com outros noyinontos nao as temos dovido

a inoxistoncia dos princiros on nossa cidado, a nao sor o Betar, o qual ostã
on franca docadoncia.

9

Shlighut-

Ja“do longa data crarm do conhocimento da L. shka“as deficiências do snif,tondo se mogrmo lovado en ofeito uma sorio do dodidas ¿Cujos resultados, Ou melhor,
conscquoncias, ostáo alón dos limitos quo conproondo o nosso critório.
En virtudo da situação om quo so viu o snif no poriodo comprendido on=

9

tro os mosos Agosto-Novonbro,ou molhor, outubro,ovidonciou-so claramento quo
seria necessaria o mais urgentononte a presonga do um sholiach,quo so dispuzesso
8 220102020 0 as lacunas oxistontoss,

Lovando om» considoração os antocodontos dosto snif,o “ão conhocinonto

das instancias suporioros do movinonto,que o rosmo dopendoria do uma sólida

dirotriz tócenico-cducacionsl pafim do so ostabilizar dentro do dotorrinada
normapositiva do trabalho. Espocificadarnonto om rolação ao Snif Porto Alogro,
foi -aprosontado un rolatorio por ocasião ¿dos ultimos kinussin,rolátando do

una manóira mais ou renos fiol aprociagoós sobro as falhas do nossa estrutura
intorna.Cono ó nosso

casó nao abria procodentos dentro a situação goral dos

Snifim menores,ou maioros, sondo portanto uma situação nacional do movimento ,

passou o caso para a anta0 “do Kinus Artzi,sondo tomadas uma sório de 20-

80100065 cortaítos' na parto C,N2 54 na parto roforontes as"Futuras ativida-

dos da Lishka*, Ora, o movironto om P' rto Alogro não foi consolidado,0 sou sistoma educativo não foi aporfoiçóadojnão houvo oxpansao alguna nor sequer no
sontido do prosclitismo interno.0 quo
so rofletiu do trabalho das shlichuiot,firearm principalmento os'trabalhos roforontes a chalutziut yque passaronos
a tratar especificadaementce.O parocor atual do Snif no carpo sodaativo a shlichuiot,rostringo-so a imodiata nocessidado do formar uan dirigondia na
vordadeira acepçao da palavra, e so possivol uma continuidade dirigoncial om
todos os sotores,una voz quo parto dós dirigontos são ocventualmonte intograntos do 32 o 42 garin respectivanonto,

khinuche

Tom osta machlaka “so mntido om omstanto atividado 80840 0 42XinusArtai,
incorrondo ontrotanto óm um orro fundamontal|tNão optou pola formagao imo=
modiata do'madrichim , de modo a assogurgr uma continuidado nos trabalhos
dosto sotoreDovido a instabilidado idoologion qua goralmonto caractoriza
Os nossos chavorimpdorivaram uma siorio do dificuldados nósto sotorjuma voz
que

polo motivo acima, citado, froquontos oram os“ lapsos o dosorçoos«

Apos a instauração da maskiruts19.11.50, iniciaramso os trabalhos propriamonto ditos,tondo como ponto do partida a proparaçao para uma

Moatza do madrichim, na qual iriamos cogitar uma serio do problomas imodia-

tos quo parcialmonto iriam rosolvor a situação oxistontoe
foi

+2

ostEREQrRgNto intogranto da proparação para 2 supra moncionada Mone

-

foi ostruturado o chug do tzofim,sondo fcita uma distri

buição oquitativa do trabalho modianto uma nova planificaçao,cujo resultado
soria uma complota ativização da chichva ,o uma ovontunl continuidado do ma-

drichatoe

j

E

0

Foi tambom dovidamanto cogitada a quostao da organização +
da Machlaka”,sondo organizado um fichario das kvutzot,suus madrichim o cha-

nichim rospoctivos,bem cómo uma biblioteca para madrichim,cuja bibliografia

vorsa om torno do quostooes do sociologia o motodologia oducacional

Nao conseguimos ontrotanto chogar a resultados posktivos,uma voz
que patontodu-so uma comploto dosintorrosso por parto dos madrichim, relati-

yamento a nocossidado do bom andamonto dos trabalhos nosto sotoreAliados a
ostos fetoros nogativos,oncontrava-so o probloma relativo à uma nova sodo;
9 que constituia um impocilho para o desenvolvimento normak dos trabalhos.

Finalmonto, a 5 do Sotombro do 1950,0fotivou=-so a Moatza num embionto do ihcompronsão e disporsao, o quo motivou o nao cumpriñlonto do suas

finalidados,Cumpro ontrotanto citar que foi a Moatza o marco para a dosiston=
cja do divorsos chaverim madrichim do trabalho"ofotivospois poucos dias a=
Pos ovidonciou-so a sua indisposição do trabalhar nos sotoros corrospondontoss
Cumpro citar que foi dovidamonto considorado q caso rolativo a prolotarização ou profissionalização por parto dos chavorim dirigontos,polo que

so comprondia chavorim madrichim do tzofimymais yolhos, madrichim do bonim 0

noarim.Náturalmonto o assunto foi vontilado dontro as rosoluçoos dos
ultimos

kinussimpdo modo a nivol os chavorim madrichim com o status idcologico do

movimento, 0 8 sua consoquento goncopção de vida chalutzienas,
Era ja ontao a situaçao do Snif bastante procaria,pois o Snif não
contava com o numoro nocoss:ario de clomentos para uma ativizaçao
clomontar
nos divorsos organismos dirotivos.Foi nosta opoca quo mais se
ovidenciou a
necossidado do shlichim quo pudossem noutralizar a situagao negativa
om que
o Snif estava rocaindo.Aumontou ainda esta crido a dosistôncia
o rotirada
gradativa do tros chavorinm madrichim quo consecutivamonto'abandonaram
seus
trablhos,por razo0s organizacionalmento nao justificavois.

»

Nostas condiçoos originou-se uma contralização oxossiva dos trabal-

hos nosto sotor uma voz aque poucos cram os chaverim quo podoriam
arcar com
o mesmo.E verdado quo nao nos ressontimos imodiatamento dos
claros abertos

em nossa cstrutura,mas dontro do brevo tempo ovidenciou-se uma forte dopros-

são do ambito total,quo atingiu principalmonte a chichva noar,a
qual entrou

om plona docadoncia apesar dos osforços oncotados no sontido.
Novamanto foi a Lishka advortida no sontido do enviar shlichut o
mai brovomonto possivol,pois om vista da proximidado dos examos,aliada ao

dosintorrosso ja oxistonto,nao mais soria possivol iniciar um trebelho quo

fosso preporcio nalmonto produtivo aos esforços dispendidos,o que postorior-

monto so ovidoncioueãos 22 dias do mos do Outubro do 1950,foi onviado
a M,ch-

laka de Chinuch da L,shka Morkasit,um rolatório comploto sobro A situagao
eh ogrrospondonto eo Snif,a quel em sintoso aprosontou os soguintos da=
.
dosd* :

TZOFIMS

PRES TZOFIM :
Bonin

NEARIM

OVDIM

4 kvuteot

com uma módia do doz(10) olomontos plunidado.

3 kvutzot com uma modia do oito clomontos
3 kvutzot com uma modia do
doz clomontos

4 kvutzot com uma modia do

doz udánerñtos

pjunidado*
p|unidado. *'

7 |unidadoss,

1 kvutza quo nao so rounia por falta do olomonto(s)contra-

lizador.Na pagina! soguinta contam as acima roforidas kvutzot com as rospootivas nominatas.
2
2

GQuinugh-(continuaação)

SHICHVÁ TZOPEf

Kvutza”Xedima-

Kvutza Eilat -

Madricha 0 Ana Golpspan

Victória Elncoavo-osta kvútzá ontrou om doclinio polo aban

dono de mosma por parto do sua nadrichas
Kvutza “Loava=
Madricha'3 Dora Maltzyidom a antoriors
MN
2
Kvutza Atid =
Maidricha E Botty Cuttin=nosto poriodo om siatuagao instavol
motivada por sitúêça10 espocifica de Mádrichas

Pro-tzofim :
É
A
.
Xvutza Noitzanir Madricha'tCooilia Korz, funcionamonto dotmal
Kyutza' Tickva” - Madvina Iampolski ,funcionemonto ostávoli
Kvutza Drorim
- 08118 pfuncionamento ostêvol.

SHICHVA “BONNE *

y

ו

,
Kvutza Hochalutze Madrich:'J.Jolson - funcionanonto ostávol
Kyutza Linorot
- Madrichas Swota Jacobson-funcionamonto irrogular. ,
Kvutza Revivim - Madrich 2 Oscar Zimmoermann-funcionamento irregular.

SHICHVA NOAR

,

Kvutza”,Ein Dorot=ladrich-Rafacl Spritzor-Funcionanento estavol,
Kvutza “Achdut
-Madrich-J, Jolson|
“Funcionamento irrogular
'
 לט0815 -Madrich-Moisés Ji“achterberg-Funcionamento ostavel.
Kvutza Alia”
-GÍldo Milman-Funcionamento irrogular dovido a instabilidade
do madrich.
SHICHVA “AVODA *

Composta do rais ou menos 10 clonentos,som funcionamento.
Nos meados do mes de Novenbro comparccou ao nosso Snif o Sheliach
David Perlow,o qual,no sector propriamonte chinúchico não tovo oportunidade
de intexforir,una vez quo o sou trabalho focalizar-so-ia principalmente no
sotor do chalutziut e orhanização tócnico-organizacional do Snif,
Ficou pró-gstabolecido que a formação de uma madrichato, e a conso»quente estruturação” de chuguim,otc, ficaria a cargo do outro sheliach, que viria posteriormonto.

Com a vinda do chaver sheliach Júlio Mostor,oncetou o snif uma nóva
otapa nósto ,Sotor, primando pola roestruturagao do todas as schavot ctcs
Convoú notar que os trabalhos foram parcialmonto prejudicados pola
proximidade do cxamos, dosintorrósso por parto do chaverim, etcyisto ahbs=traindo os fatores de orden tocnica, pois nesta tepoca passamos para uma nova sedo,o quc conseduontomonto ocupava quaso quo intogralmonte o tompo dos
chaverim militantos.
En vista da proximidado das nachanot,rosolvemos orientar as dirotri208 do nosso trabalho neste sentido,dividindo-so os trabalhos do chinuch
en tros

otapas'

R

me

,

a)Trabalhos pro-Moshava,
É
b)Trabalhos durante a Moshava.
Trabalhos post-Moshava”

a) Trabalhos pro-Moshava-

Englobaram os trabalhos

a parto tócnico organizacion

cional de chinuchi;procodondo- 80 8 roostruturação do critório suponia, מס
todas as schavot, ficando assim dispostoss

e un Ozor

TZÓPIM. foram divididos om tres grupos,erda un com un madrich
BONIM - Foram divididos om quatro grupos, c foi instautado

un chug para a Moshava ;sondo o mo smo eritorio adotado para os tzofim.
Foi tambon ofotuada a compra de matorial bibhiografico para a cómplonoñtacao das sichot constantos no programa do chinuch
para a prosento nachano,
Cunpro tarboi notar que os chuguir foram onglobados or un unico chug goral,o qual se ocupava dé todas as tarefas inorontost adaptação o desenvolviimto do programas cte. Segundo as diretrizos pro
ostabelocidas,soria levado on ofoito un sominario amtos da Noshava,¡de modo
a possibilitar aos nadrichinm,or sua maioria inoxperientos,umã Pro tion tase de trabalho,o quo infolizmonto não so ofotivou por cousas circunstanciass

4

ci tanborn cfotuado a proparagao do chavorin madrichín no sotor

c tambon orientados nôsto sontido divorsos Ogorin,constituin אקum foco do ativização, tanto nosta otapa,comno postorior os trabalhos do Moshavas

duranto

a Moshava “Duas

cousas contribuirar para tornar

cesta Mosha-

tonto improficua para o snif,sondo as vantagens obtidas insignifi
1
monte ao osforço,torpo o dinhoiro dispéndidos;
a)Na
i om absoluto ventilada eficiontonmonte,ou rmolhor,naño foi coa
roforente a profissionalizaçao do boni, o quo om
dosvio dos objetivos da Moshavas
2
(ט בש1 סבגלע06 208 8 duração da mosma bastanto brovo,naá
houve o qu
1
continuidado,o que motivou ur lapso nos trabalhós
como limitou o  לסonto dos chaverin Antogranho a
ri0fnmonte

SOS.

z

huguim de

tzofim o bonim funcionaram parcamento, una

voz

quo ha-

s'claramente  הpola Lishka'o corE lemintpdos anto-

nif.0s

programas foran into gralmonto cumpridos,com
poucos dap-

post-Moshava-= Avós am, shava “prinou-so por uma soninári
o local paa medrichinm ou não, 0 qué foi gradativamonto
protolado ató as vo,
da parti
do chaver 0ach.Foi nosta epoca reostruturada a
shichva
endo os clementos disponiveis divididos em dois grupos,
segundo um cris
sclotivo espocificos,
Grupo A,constituido de chavorin' noerin maioros,
or nódia 17 a 18 anos,

 מכnuncro de nai ou menos 12'clerontos Este grupo
,mesmo durante a permanenci
a do sheliach não funcionou,
Grupo B ¿constituido pos elementos nearin mais
nomos yen nódia tm 17

anos,o qual \  ה8 denoninação de Kvutza Borl Ketzensl
son, tomou rápido
interomento, sendo atualmonto o quo poderiamos chamar una
kyutza.Tevc algunas
reunioss
com o chavor sheliach, sondo estabelecido un regiriento ou
estrutur

a

interna.

Antoriormento a partida do chavor Julio,om vista do não
sor  פס1
um Seminario local, ficou decidido que, so possivol,soria
realizado
un Cn e
com o Sni? Curitiba,na Hachchara ou no Boit-Henadrich,
Inir
Jdiato os preparativos pata tal roalizagao, apos
una rouniao
datada do
6.2.51,+Foram convocados todos os chavorin n
 וadrichin
as en brevo que não soria possivol a particip
ação do um
a seis clonontos, sendo ôsto número postoriormento
roduzido
mais
deveriam por so ao par do tóda ostrutura chinuchica
do Snif

¿box como participar do Somin:ario.

le participaren do mnocionado,foi elaborado um programa
minimo
incipalmento a shichva tzofó' e so possivol
a Bonó ,ativizans elementos dirigontos. Néstos tornos fica
oncorrado o rela
prosento Moatzas

inchlaka,pouco so tom a notar. Resuniu-so
a sua atividado à
o ativiz¿aq ao esportiva,tondó nósto sentido
providenciad
ivo o local para desportos, Foram realiz >
גר
do oct e um do nearim-bonirm,bomn como duas
haflagot, Afora isto
n isolados,n oh avendo ainda uma planifi
ca1020 pa dovido a
schayot nao o possivol tal 0
;
antes da Moshava”que osta machlaka desdobr
ou-se  ו$
ka do Chinueh elaboroú un  לdo

Tzofiut,o quad

xa divulgação interna, Cumpre notar que as
atividaades
duranto a Mos hayá do

1951,0 foco

do

ativizo ção das

*

n praticado algo do pionoiris no com os
bonin maioros,

tn=so do claborar um plantão para tinlin,bom
como do

para a ativização nos assuntos inorontos.

Chalutziut-Antoriornmonto

as shlichuiot,mada foi ofotivado no sentido do traduzir para
ל

a pratica quostoos inorontos a este sotpp,cbstraindo esporádicas tontativas'

de profissionalizagáo do alguns nearin prodispostos para a vida chalutziana.

Nao havia então o que so poderia charnor do maturidado oy cristalização iáco108108, o embora atualmonto tarbór não o haja,integralmonte, o oxisto om maior

gr:au,

Os trabalhos no sotor do chalutziut iniciarem=so nosta nova faso con a
vinda do chavor David Perlow, o qual,rounindo or: Soninario alguns dos chavo-

rim mais côncientos,o outros que so haviam retirado da vida ativa do snif,consoguiu com quo os mesmos se digpuzosson de una forma ou doutra à roalização

chalutziana,Por principio ficaram ostabelecidos os fundanontos do um torcoiro
Garin, bor cor so viram consolidadas as prodisposiçoos a profissionalizaçao

de divorsos chavorim noarir mais velhos, ficando para os últiros ostabolocidas
normas claras do profissionalização,tais coro: Ingresso en oscolas tóenicas o

militancia ativa no nmovinonto.

.

Entrotanto o chavor Porlow, por causas quo não são do nosso conhocimonto viu=sc forçádo a intorromper
o trabalho, o que ocasionou a ruptura do tra-

balho iniciado. Entretanto, postoriormonto,o chavor Mostor reiniciou a ostrutúragao do 32 Garin, no que tamb om participou o chaver E.Bariach,entao
prosento.
No que so reforo a profissionalização de nearim,contamos com tres cha-

vorin que ingrossaran em escolas tocnicas,benm como chevorot que por sua yoz
ingressaranm

en cursos

de cnformaria etce.P do=se optar tarbor pola oxistóncia

de um 4º Garin formado por qutro bachurot 8 média varia de
17-18 anos,e que
de un certo modo estao sob profissionalizando.
Entre os chaverin de 32 Garin, foi organizado um shituf e uma consóquento planificação dos gastos,vigorando tarbem um programa de
auto-didatisno,
Nao existem entretanto motodos fixos no sentido de orientar a
profissionalizagao dos chaverim,uma vez quo lutaros com dificuldados
de toda espécio,
y
j
Quanto a profissionalização de boninm, esta falhou intogralmonte, apesar

dos esforços quo foram dispendidos isoladamento.
32 0 42 garin a

Sendo levantada a questao do quo evontualmente náo soriar os chaverim
60 0 Garin de Porto Alegre, admitidos em Julho do corrento
ano ,optouse por uma decisao funcional as necessiades'do Snif e do Movimento
,una vez que
a questao passou para a alçada dosta Mostza,
Fica entretanto claramento delinoada a possibilidade do os chavorir
ingrossarem en Julho do corrente ano, uma voz que a ausencia destes chavorin
nao
modificariam radicalmente as condiçoes do snif, pois
tarde ou codo toromos
gue cogótar o problema 60 002%12010866 portanto 08%8001001do que o ingresso dos mencionados chaverim,oscilaria entro Julho o Foverciro

do corrente ano,pois a data de Fevoroiro significaria un poriodo Post Macha-

not,dai advindo diversas vantagons para o Snif em goral.
Itonut

Noste sctor,não houvo ui vordadeiro trabalho, una vez que

não haviam possibi-

lidades para um trabalho amplo e continuo.Entretanto poderemos citar
divorsos tr
528081208 008528 1
2
: Distribuição do material educativo e de divulgagao enviado pela nachlaka de Itonut da L;¡shka.Infolizmoto nao foi possivel obter o oquivalónt
o om

dinhoiro dovido ao nivel de concienciaçao 108010108 60 811% om geral.

Elaboração do material necossario para a parto administra
tiva do chinuch otc,
Comercialização do mimcografo,revortendo a ronda para a rospoctiva
machlaka(Compra de matorial,etc)
à
Elaboração de material de divulgaçao para a caypanha de bonus;e finalmente a elaboração de um programado tzofiut para a Moshava” do 195.
,

No que so roforo as rovistas Dyor,sua divulgação intorna o externa,

não obtivorios grandes exitos,npesar das tontavas foitas.Quanto a obtenção

do assinaturas q cnúncios;nada fizemos, uma vez que nao estavaros
em condiçoos de dispendér elementos indisponsavois para trabalhos de maior inportancia romentanoa,

6

Kranot-

mes
₪ 6

este um dos setores que sórpre são e poriodicanento ativiza
do por festas

finenciadas pelo K,K,L, local. Isto nos proporc
iona o“ensejo de ativizar varias
schavot, bon como acentuar nossa projeção
exeterna.Tamben no que se refere a

relacoós
à O supra mencionado fundo obtivemos ultimamente um trabalho devetas produtivo. T-atava-se da arrecadaçao de kuvtzot, com a respect
iva conpen-

sação pocuniária.Náo
atividade om virtude

foi entretanto 208819761 fomentar por nuito
tempo esta *
» não Possuirnos elementos disponivois para tal
tarefas

Prosontononto,ostaros cogútando'de organizar un festa em prol do
l%cincoento-

nario do Keren X iemot

“eisraol.

Da 8002098218 dd mesmo, recobemos poriodicamonto matoriald divulga ,
ti-

Vo quo
nos o bastanto util.Cumpre notar tarboú quo, durante a
carpanha'da
Magbit, colaborarios intonsamento no departamento
de divulgação da mesma.

.

No que so xofero a carpanha do bonus,constituiu osta um dos pontos
basicos de ativização post-kinus.O seu completo fracasso nos
conduziu a considorar a situação do snif sob bases nais roais.Bvidónci
ou-so entao quo não dispunhamnos do massas
soquor procariamonte polóbtizadas.Fói esta canmpanh
a

porfoitanmanto organizada sob o aspocto ccnico-orgenizacional.Foran
elaboradas listas do
ruas)listas dos chavorinm do PYaloi Sion ¿Circulares as
mais divorsas,rosultando
tudo un trabalho pordido,pois não houve um oxocutiv
o para lovar adianto a taro&

fa,

Quanto a quaota do Hachchara 0 Shlichut,foi nosto sentido
107880

om
ofoito uma reali
ção quo supriu a nossa quota do ano do 1950.No
sontido de
suprir a
quota desto ano,ponsamos om realizar qualquer
açao úesto sentido,afim
do complementar o que rosta para sou
prohenchinento intogral,
Chavor HavaadInicialmonte,primarar as atividados do chavor=-havad
en solver o maús rapida mente possivel a quostao do local. Sirultanesnonto,
foi organizada uma sifria
para madrichim,o

iniciada uma campanha de livros para uma sifria

de tzofin,
.
Apos ssrom realizados os trabalhos proliminaros
para tornar a nova
5000 apta para os fins a quo se destinava, oncontrou-so
uria quo abria possibili-

dados mais arplas,sondo imediata ento iniciado'um
trabalho intonso no sentido
do torna-la funcional

as nocossidados do snif.
Foi
elaborada um» paleo e un amplo salão, para
que pudessornos congregar chaverin'on
grando qu ntidado,ben coro roalizar_soss00s
cinonatograficas,
meetings ete. que possibilitassen una ampla
projossao o terna,o aunentassen a
nossa capacidado de absorção
no que tango as schavot de bonim co tzofim.Atualmente,ostao os chaverim encarregados, enponhados
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