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RELATÓRIO DO SNIF DPÓRTO ALEGRE PARA À VEIDE ARTZÍ
JÚLHO DE 1951 .

ú rn ER ב e "1 בדוח - oCONSIDERAÇÕES GERAIS - Não nos deterenos em analises complexas nem
prolongrdas,mas, apencs pro uraremos,de wi meneire gene rice ,englo =
bar 84 principnis rerlizaçoes,que, de us certo modo constituem os

de nosse. evolução nos diversos setores que compe nosso orga התעסספ=

תגגס5600100-ס
Entretanto, cumpre rcrecentar que ya cnif,edquiris um deterni-
attuolde trabrlho,o qual ngo poderianos chenar de "norma.po-

Elho*a quel, constituiu durente os tres prineiros tri-
streo apos o IV Kinus srtzi do movimento. HE

Foi esta umtarefn longs e exeustiva que no deu produtos à
mediotoo ,umr vez que, por ocrsi£o de Montzede 1951;nao foi poscive
vel a constataçao de dedos ou fatos que indicassem relhorco definiti
vag ns estruturs dirisencial do snif. Esteve éste em deficiente situ
50900 tanto no setor técnico, como no sector educativo.Erz o que ree
deduzia dos dedos fornecidos:

Nfo foi a tnrefe de reconstrução e consolidsçro efetunda por
metodos sintempticos, es sim, foi se processando grndetiynmente ,ten-
do início nº ocrsino que o onif viu-se repentinenente despojado
d> grande meioria de sua equipe dirigencial. Foi entio cogitede a
forneção de une outra ,por exclusfo. htusluente, ocupen lugares diri-
gencises todos £ que les que ento foren ntivizedos direta ou indireta
mente nos mencionados trabr.lhos,

Relevante inmportencia de penharom os trabelhos ces diversas
shlichiot ,ns queis, enbora não optessem en sua uriorie por un traba
lho continuo,contribuiram significetivenmente pere por em movimento o
organismo dirirencial do snif.

Atue lnente podemos constatar diversos fetos verdedeiranente a
lentadores. Os chaverim que ocupam ns cargos diretivos do, snif,estão.
iniciando sue integreçro no trrbalho geral do snif etreves 66 8
trabalhos especificos,de modo º constituirem futurenente o que pode-
rismos chenar de ure equipe tecnica e politicszente epta onra enfren
tar eventuris problenag.

Que possuimos uno equipe politizeda,isto evidenciousse por o-
008180 60958 reslizaçoes de Julho. Opteron קסע 910218 9080
luta por usa integaral ntivização do_snif no mes de Julho,de nodo a
ser possivel gua definitivo integração nos postos de trabalho respec
tivos.

Demonstrou esta 0 coletivn,destituide de clementos coorci-
tivos,ur? clera conprenseo dos problerso de continuide de gue nfetem
presentemente o nosso snif,ben como uns exelente disposição de tram
be lho,edvinda precisnmente desta compreensão. E

Nature lnente, com € de se prever,existen inunereo lacunas 8serem prehenchidas,urs vez que 28 chaverim somente ngora estão en
trondo verdadeiramente em contato com ós trebelhoo do movimento

Cumpre tenbem mencionar quesgrandes foran as beneficios ade
vindosda frequente contato dos chaverim de dirigéncio com es outra
3 instancias do novinento. :

Porto «legre,3 de Julho de 1951 



Relatorio do Snif Porto Alegre para eVeida de 1951- Petropolis.

Parte I - Educação.

A)Parte ideológica,

aGrupo eleph - Somente epos a segunda Moetzad, € que foi
a forasção 668%6 argenismo,oהנ qual, desde a sus formação, tem funcionado

mente. E o mencionado grrpo constituido por elementos representetivos doSni
?a todo e constituir o grupo Aleph unn verdedeira equipe politica en formação.

- Quanto E resultedos,n?n foi einda possivel uma constatação objetiva devido
no pequeno lapso de tenpo decorrido entre 8 eus instauração e a presente Veida.

b)Seminsrios _ Forn até 8 presente Veida, efetivados no מב
Í diversos 8seninários,¿tados de careter funcionel as necessidades específicas, do,

snif.Se supriram ou מפס 8lecunassou 98 marcos a que se propuscron suprir,não €
possível opiner,mas note-se entre os chaverin uma maior fecilidade para a compre-

ensão de problemes que dizem respeito e numerosoe probleros do “nvimento,
Seis forem ns Senincrios efetivados no decorrer de Julho de 1950 a Julho de

951;

O primeiro seminario foi edministrado pelo chaver Perlow,o
quel teve por consequencis a catelizegao do processo de formegan do entao 3%Carin
do Snif.ben como forteleceu siguns elementos neerin e ovdin en suas onnyicgos de

definição pelo movimento, sob diversos aspectosa

O segundo Serinsrio foi efetivado depois da II nBatzeten
do como orientador o chaver vBBizenbrunsReuniu todos chaverin nearim e Ovdin do
Snif.primando as diretrizes pein estobelecinento de une solida base ideológicas

O terceiro Seminerio foi administrado pelo chaver Zigue Fa
ds Mnldes do Seninario padréo.Cumpre notar que foi o mesmo incluido dentre um
Prograra genérico que visou omplificor e concretizar os conhecimentos adquiridos
nos seninerios anteriores.leve o mencionado 86106910 5 duração de 5 dias,devendo
os resultrdos serem observados por 00881800 8 posteriores trebalhos des conissog

Seriinario permanente pare redrichim de tzofimjinstituido
So de tzofimn pero suprireuas necessidedes internas.Tem o mesmo funcionado

rmente sendo sues diretrizes funciontis eo desenvolvimento do programa for=
o pela Leis,

Seninerio de tzofiut,o quel teve curta duração, dois diasa
penes;sendo o mesmo de carater exclusivonente pretico.Prrticiparen domesmo ele
centos redrichin e xé-ndrichin,tendo conn consequencia une etivizeção parcial no
setor. קל

A Seninario sobre sexualidades e problemas reletivos,a ser de
senvolvido-: no nes de Julho,sob e orientação de um pediatre do I.AjPel. Participa-
reo tados chaverin interessados, dentre un criterio previamente estabelecidos

q)Megsibot - Apos n efetivação definitiva dos trebalhaos
de reforma do local ,forem reclizedos diverses messibot ,es quais obedeciam a uma
pres 8 plenificação. O progrena não foi entretanto seguido 8 rioca,em virtude de
fatores especificos de organizaçãoreto, os quais etualmente foram parcinlmente su

dos-São Às mesmas orientedes pelo chaver-hevaad atraves do deprrtesento ar=
tico ;em colaboraçãa con as machinkot de Chinuch e relotivaso

Parte geral

- por oensión 668 renliançoes externns DP
9 o maie possivelpoi um conteto direto co elementos externos,tanto por feto

268 de projessno exterra,como de um conteto con os chaverin Go partido,eto.

Em nossas ressibot de םהבסע vulto, seo convidados ns elerientos representati
voe das entidades 26110108986

b) Trabalhos menuais- lesse setor ¿Sempre esteve o enif eti
vizodo; ernbora nos foses estaativizagangelgeralPere supriresto felta,forom devie
danente orgenizedos una série de trabalhos preticos pera tódes ne echchavot,sen -
dn, ouve exclusive ns trabalhos da schichva tzofe,¿obedecen a.uma orientagao de chan

ubziut , a qual nos referiremos ediante,
Para n nés de Julho forem elaborados cedernos especines com ETVULAS +¿Prra

tzofim colorirem Também por ocagiño ae cempenha de livros Para a sifria de Tzo -
finefetuaran estes sob orientação de 8898 madrichot une serie de trebalhas 6806-
00% 



4% A

En sune he ue etivização perciel neste setor, qual sere substituido por u

ne ativização rerel,dentre co plenificaçoes paro o neg de Julho,conetantes en ha

lutziuts Convém notêr quesctrábuttos relevante iuportancia nos nesnos,pols "ו

tío constituimo un elenenta fundanental para e fixmgóo de individuos dentro do

Snif.
- >

2 סאותקולמ%םטבטנקת\6- eté a preoçnte data, não foi possivel

a orgenização e distribulção eficienteçde trabe lhos neste setor, Enboro houvesse

mos efetivedo um série de uesoibot que se podertánm enquadrar neste oriterio,08rs

ciam ag nesisa de uma base efetivaso que-esta sendo eyprido pele organização de 1
gusdro de cheverin especializados en titeres ptetro, coro etc,pob a orientação do

chaver Favand atravesdo depertanento 89%18%100:08 encaninhar definitiva -

mente o travelho no nes de Juihoppols 80מ6ם%6 ₪base de un trabaigo eriolente 12

organiazg8o de un cormpequipe testrel, etcsppodereros ter ns elementos indispensa

veto para reslizar messibot culturais própriamente diteso

E djArtes

e
m

gerol- Difícil ten sido até entéo optermos por

teabalbhns neste setor,en virtude de os chaverin dirigentes peren despidos do que

objetivemente poderiamos chamar de educação artietica,o que ocasiona cultiplas di

ficuldadea na trenenissao € recepção de conhecinentos objstívos referentes.

Existen tentetivas e 76811280068 dispersza,que entretanto estao88

de serena expressão do snif. En virtude das grandes dificuldades tecnicasí ing-

trutores eto) Lymitamo-nos 6 timitar-nos-emos pers o nes de Julho nossas ativida-

des neete netor, & um desenvolvimento das faculdades ertisticis dos obaverin,por

intermédio de trabalhos praticos € ו culturais (musicaig, etc.)

NE
AÑ E

O)Pzofivt —E
Y

Relativenente A tzofiut,tém a diregao e encarrepados optado

por une major ativizageo poseivel,por ser esto-um dos meios circunstencialnente

indicados para obtermos coordenação, disciplina cepirito de coletivo eto.
e

5 Faren tonedas una serie de disposiçoes tecnices, entre 98

queis uma Haflege-Seminario, para Jar início 8 tarefa ,ounelhor, continuas o tra

balh» cpreendido entes do Machane do corrente enoposasiao em que foi elaboredo e

cumprido un pregrera integral de tzofiut, que constitulu e base de ativizagoo gos

raé para o referido Mohaneo.

atualmente, acha-se o menhaei Etzofiut enpenhedo em solidtficar o Vad Ha-

tzofiutporganieno que ariento atualmente todas realizaçoes inerentes. Oono realí-

zagosa objevivas foren efetivadas tiuilín de nearin ,boním, e tzofin,os qunes dera

rem resuitedos relativamente positivos» ,, 6 5

Foi teonicnnente cogitada & ativização da rachlaka pare o nes de Júlho,ja

estardo estabelecido um horario definitivo des renlizaçoes txofjútices,horario 8

tepeotabelesido conjuntemente con ta rachlnkot de chinuch»: chalutziut

e chaver havando .

Fo tanbén eleborado un programa definitivo para a ativização de todas sh-

oharotppara o nes de Julho Cumpre ainda mencionar dois itens de suna importancia%

- aJUniforne- não foi possível ate então;a direção do snif to-

mar qualquer iniciativa no sentido de optar pela 'unifornização dos chaverim,uza

vez que a guisbarut do snif,acha-se en situagso deficitaria ¿frente a 8608 000-

prosisso extra-snifo Ja foi cogitadaa questao no semestre anterior. doreditamos

que os resultados de una unifornização( ferdanento ) serian relativouente posivoss

b)Sinbolisno- Geralmente jsempre teve o setor tzofiuútico,tin

turas de simbolismo derivados da propria divisao de trabalho nos tiulimpmashanot,

etospura vez que existem cargas € gradaçoes( rosh etc»)

Objetivamente, optamos ultimamente apelarmos para o simbolisgno como un aus

xiliar nas 8 tarefas de ativização do setor, assim,optemos por um maior es-

tengão do simbolismo ¡de modo A facilitar o tratelho de fixação dos elementos ão

vens dentre o onif, Atraves de ava kvutza respectivas,

Agsin,por exemplo, optemos pela concessão & deterninedea kvutzot de trofim

de mengoes de regorhecinento conferidas pelo onif.8s kvutzol participantes ún de

terminados 80068 pSono, pr6Xo A Carpanha do Livro. - Ei

Nog tiulim, foi, jo e tempo, edntado un criterio de ordenação, ou melhor;

orientaçeo disciplinar ,por melo de una 86716 de normig,que estabeleceran una or

dem do día padreo,i_n com uma sexã de "ordens de formação? NSo possuimos entre

tento uma »rientageo definitiva é possuidora de continuidede ¿uma vez que einda

não foi possível a cristalização um metodo adequado € definitivo. 



onven entretanto notor que,e de sume necessidade a inplenteçno de um simbo-
eedio,por meio de drnçes; crngnes,enncursos eto,a

D)Itonut

| 5 .
Apos o IV Kynus Artzí, no segundo semestre¿nro esteve este 801885 6מ frenco

Progresso; uNa vez que as circunstenoias CodecFicar do טמרהסה possibiliteven ,
sendo entretento efetivados una série de trabelhoasentre os queis merecem ser des-

tece dos8 /
e.)Meteriel de divulgogío referente a Vonmpanio de Bonus

ben cono para e parte administrative do snif, . ג
b) Elaboração de um menvel de Tzofiut pera e Moshava de

1951.
Seferente A comercialização do ninesgrafo não haviam então possibilidades teo

»Sendo destacadas elgunas inicintives 68202888. 867626266 ₪ 818%ע1001080 6 00-
de essineturas pare & revisto "DROR", não obtivenos 0010268 2680168008 63 Er

le de de? iciéncies tecnicns(fe lto de executivo etc.)
Loss a efetivegóo de 11 Metact Artzit,viucse n machiakí prendenente etiviza-

da optando o mais possivel por una norma positive de trebalho. Dividiremos os traba
lhos efetusdos em tres pertest

e)Itonin
b)Vaed Hnitonut
o )Onnereiclizaçãos E

Eonia: quento a itonim, reslnente conegaran & surgir Héste peri odo sConquanto
cont” ssenios com itonim dispersos produtos de inicintives privadas de kvutzot,

o eram un reflexa de tods _schichve,
vento 20 Iton Entzofe,centralizou esta nechlaka,juntomente com o chug, &s a-
es,tendo por critezio ativizer o ncis emplemente os tzofim, e que os artigos

ntes no sa pumaen sue meior pano dea tzofine pa tan -

Q
as

ao Iton Habone,procurou-se estabelecer un criterio amplo quanto aos ar
7sichot dedas,tetrs de cultura geral e principalmente,góbre a pro
izeção de schichvas

8
Quanto eo Iton de Nearim, o Hanoe.r ,neete ete o presente monento,a shichve apre

Ei dois itonin, Orprimeiro, tanto ne parte técnica, como na que diz respeito ao
onteudo apresentado, não foi bem sucedido em suas finelidadeso Contatando o Erro,

cutou a meohlaka uma orientação mais emple e segura,¿Bendo que o : tério de 8
de nitágos, ¿serie deste vez mis _rigoroso. ápesar de nó) havermos atingido o de
do “status! no que diz respeito n sun finalidades, voretatg a que houve

la melhoras ,e que pouco & pouco,com & sedimentação dos principios do movima
chichva, conseguiremos ps on a que nos propuzenos,

quanto 80 1%0מ 8 827908, apesar de não termos tornado nenhuma iniciati-
820658 de ordem tecnica, acrecentandorse ainda que & unica kyutza que constisu
hicchva ,esta em gua fase enbrioneria. estebe lecenos porém, coma rerco de sua
ão 0 pes de Julho»

Kir- Têm se estes notada regulermente por parte das schchavot menores,
nas;echavot maiores, nais irregular»ao sare.r estas fal)-

orictelizagío e funcionanento estevel destas kyutzot

+
s

Heitonut- Oom à plenificeção de itonut, incluiu e mechleks um vaad Heito-
pertetécnica, redotoriol, eto,que iam surgândo con a efetivação dos

im.Porén tel não se efetivou dentre as normes tregndes,isto é, de we equipe
menente ס18 simon medida que iem surgindo as necessidades: Entrete nto; conside-

rechiake a neces2510866 66 possuir um vaad permanente.devido as multiplas nece-
des e centénlizegóos que vem etrevessando e efetivendo para a realização dos bri

zação- Tendo conseguido Rlguns trabalhos externos, constetou a rach-
adquirir vn novo mineografo, no quel serio possivel encontrar

7 pere com e guisbirut do onif, eumentando e comercie. lizaçãos
hscim En adquirido um ל no valor de CR$ 12.000:00 (doze mil), lençou

se o setor de conercializogño ₪09 serviços externos que constam atualmente de apãs.tilas de 1tica e História olevendabager efetivado em julho um trobalkno de maior
vulto; uma gremátios Francezas 
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a de mis atualideda,devendo ser integralmente posta cm 6%603080 no cor

Cumpre acentuar que a profissionalizaçao foi cogiteda 7 estuda Som muita

010 006 modo a nos ser facultado um perfeitamente bem fundementado conheci-

causa .
a profficsionalização de bonim maiores e menores devidamente planificada

gos competentes; compreendendo em cesencia duas disposições:

1)Profissionelização interna,pars negrim e bonim;e qual consta

de trabalhos a serem efetivados RAR já ultimadas oficinas do snif.os

por núcleo as seguntes atividades

à Mimeogra?0.
b)Eletricidade :

ל
rem devicamente plenificades e especificedas es matérias a serem adminis

com e devida espe .ificação«tendo+se ja optedo pela equisiçao do material ns

2)Profissionalização Externer Serfo atividos neste setor cha

im mejores;seujo critério de seleção coube as mechlakot de Chinuch e vhalu-

Sao os seguintes 08 postos de ativização

a JOfácina de marcenaria
bJoficina de latoaria.
0)Oficina 86 1100298318 ,
6 (4061160

q podemos constatar treta-se de uma ativizeção bagtente complexa 6 difícil

Fmente coordenede de modo e haver uma ativização equitetiva pera embos

2 z

tivamente s relegoés com es mecehlekot que dizem respeito mantem chalutzi-

meiory contoto facultado pelas circunstanciees ₪

£bittuff - Eristc atuslmente no snif uma caixa coletiva instaureda para a.

is nessecidedes dos elementos do quarto gerin, no que se refere 8 feitura de
bem como nedutenção atuslc

Todos chaverim que constituem o garim,scontribuem com seus ganhos;
o qual este isento por motivos justificados»

- En relsgeo ros termos em que se definiu e 11 אס9%28 60 Movimen=
etiveda posteriormente a fusão dos dois grupos ¿52 Grrin e 4º gerin consti-
im um único grupo: E c m amo constituido por seis (6) elementos ,obedecen-

nominate $

Profissão ( profiesions1'

Corte e costura
Arte culinária
Enfermagem
Enfermegem
Corte e costuras

de « Mproenarie,

erticipareo os chrverim do 4º grrim de Porto hlegre, do prórias. Mnchane,

em que se evidencirream como elementos necessarlos para concretizar e continui

é determinsdos setores de trabalhos

questto referente a contibuidade de garinimnão 6 possivel "5
.11%9%17ה ou quantitativomente elementos pare futuros garinim,em vie

Ao empque se snche o enif frente a elementos dirigentes.(or rencia)
ntretanto friser que, cerca de seis elementos nesrim estro & caminho

ssionslização efetiva.

2 000àideolosgica - durante & estrdia dos diversos shlichim,de-.

volveu & PESOSEo grrim, um programa ideologico basrtante emplo, o quel -
rem gendo posteriormente complementedo peles atividades do grupo eleph; do qual fe.
zem prrte os cheverim do garime. o

Guanto ao lvrit,este e estudado intensivomente , ie estando os cheverim num

relativo estedo de adiantruentos faia 



Porte11 - proselitismo
em A questeo referente so proselitismo sconstituido um. des constantes pre

¿nes de diregro da snif desde 1950,pois ja entro fozir=se necesserrie uma re
vação de velores. em todos setores, Forem entretanto sempre improficuos os esfor
€ ndidos culminando pelo frroneso de última tentetiva efetivade pelo grupo Be -

nismo especializado nr questao, ₪
o advem o problem: somente des dificuldade de obtermos ume renovaçno de e-

), mas tombém essume outros aspectos:
a)+ Conservagao e fixação dos elementos.
b)- Proselitisma propriamente dito.

B

Oonsiderada a parte a),rdvem uma série de problenos referentes € formeção do
ciementn dirigente;mrdrichim, no er go;que sejem crpszes de assimilar e cristelizar
metodos eficientes pers levar sure kvutzot a ume merche de trabalho possitiva. E o
que tem preocupedo o snif desde » onlrpso de 1950,ump vez que se torne paseivel a
constataçon de ums mercho descenfente numérico e quantiteivamente, Por exclusoo
náturel chegruos a ume sintese no que se refere co potencisl humano existente em
noseo embito, o que nos coapesitou fezer frente £s dificuldedes provenientes do
processo de formpçeo de noves beses de fixeçãos

E “entretanto E parte referente no proselitism proprismente díto,que ,parale--
lamente £ porte a) foi cogitadea por todas shlichuiot,demonstrendo um trabelho con-
jugado entre snif e shlichim. que o frego do ¡problems e sua solugáo residiom na can
servegro € integregeo do elemento jé-existente nos moldes do movimento,o que real
mente foi considerado, conciente ou inconcientemente. 2

Como orgeo maximo de proselitismo, foi insteurado o grupo veit,por ocasigo
da estrdia do chever Jacob E,,o quel grupo frlhou por fr ltr de conteto direto com
08 Campos e. serem stingidos por sun 5080 ; €, parcirimente, por nao epresentar o sni;
Tif caproidade para sbenrver novos elementos, 2

6156068 com outros movi mentos juvenis. - Efetivamos, no decorrer do ano é
de 1950-51,um- serie de esporrdicos contetas com diverene movimentos juvenis;os
queis podem ser oysim delimitedos;

A)Questoes de proselitismo= por »crsifo da estadia dos diver
lichim de Lishke ¿foram efetiados contetos com determinsdas instancias juve

surgindo como produto meia dúzir de prozelitns.
2 b)Questoês oficives, prapicirdrs pele 0ת1210868סט 4

contetosde carnter acidental,destecendos+se dois que essumirrm importanci
£ proporgao: na

8) Participou o Dro na organizogóo e efetivrgao das Olámvi:
nis,por ocesino dos festejos de Iom Hatzmeut

b) Participou o Dyor ne organizeção e efetivação de festa da
o rentude,relrtivrmente eo lom hrtamaut,

Relrtivomente 9. outrrs entidndes juvenis;noo tenos mentido mriores contatos
em virtude de as mesmas grirem d nosso cmbito, e pe lo feto de serem ns mesmes
jesinterressentes no nosso trebrlho, Sro-£s mesmas em numero limitados:

& JO lube 14 de Maio ¿com um efetivo bestente numerosas,mas
aunlitativemente debil. E apolitico, de onrater recrentivo,

b)Beter, com os baixos e deolives brbátusis.
0 : 1 arude progressita,com um promissor potencial humano

contenda com elementos ex-droristose
,

Perte [IT - vrsenização do movime

ventre lização-maskirut Experiências anteriores demongtroram que até
4171262018 00 8012 תפס egiam como equipes, o que ,alindo a outroa fetorss,0-108 ₪ תטמפ centroliznçeo exessivo consequente super acumulo,e baixa produti+i..dnde por perte de grende mmisrio do snif.

Est”. siturção tarmou-se bestente evidente קרע 0098380 do 12
nus Ghinuchi, podendo ainda ser constrtede ne II Matzrt. Os trebrlhos néstefido suegundo um critperio cronológico ,obedecerem e seguinte disp sição?. 



cheverim novos ní

náve.ç

lentes,snumo

roveni
par te y 7

906 pianos e me todos de
itedoe

miner o neis possivel Super
im de machlekot:

acumulo opto & direçao de nas
organismos tecnions que iacilitassem os treb

ar A execuçro dos trebslhos.dentre determinedos marcos
viarçeo geral Sen eles da

ajControle de Maskirut
b)jQuadro de Militancia;

nismo | Rae anapa arientedo peso mo sig

Feculta o mesmo um enntrto diretasao nanonde de

reduz posterinrmente um prévio entendimento na waskirut. O con

וגל pechera também 5068 6 ו lacuna ane 86 ppresentar no 6%600%
ntRo tem Rase o mesmo vinculado com Es disp:8 de meskirut

livro de controlezo qual obedece a disposição seguintes
ajUnda mechas dispoe de 12 fichas de atividades :Corre

quatro reunioes menstis, com & devida especificação do trebalho
b)As disposi 064 6a humano sergo cogitado ₪

: constar. tados chaverim bonim ¿,nearim e ovdim do snif,com

ompo amo olaa residência sto)

- Existe no enif um quedro em que constem os nomes

€ especificação de suns tarefas. E o mesmo control
= em conteto com os chaverim encerregedos organiza

iglrirut e«sim constituida
««oJacoby Jalson URISSgepSer

«Fanny Clusmenn ARANA e alla al abs
“++: «Sadacobsan וירי a A *paprn

:...%.0.21706 מממ 0 0' «ch

Tzof =>: <L.Wajner.

visteריבה uma serie de organismos auxiliares,0s quais prir
וב3א TO : ; 1 2ajrecilitar o executivo on meio de etivizagao geral.

biPossibilitar a formmação de novos dir

organismos auxiliares:

: tem por finalidede e coordenaição de prrte t ecnica das realizações
composto per um representante de cade chuSs € por ozerim, P 08806 umarutura especifica que lhe permite um amplo cempo de nação.

osie an anterior,consta de uma
gema campo diverso;«visando entretanto
nvns velores:

» Ce tesfin, com A perticipaçãode
Ohug de bonim, com a prriicipaçao de haverim,

drichim.composto pedos dire trment פס 6à::nenivimento do progremn chinuchico do eni?. 



erente no desenvolvimento no setor chinuchico, € perfeitamente visvel que
smo um dos principais fatores de etivizazeção, devido Ro המקנה ambito qu

suas etividedes. Somente poderemos aventer um criterio definido 8 respeito,

uperernos & situsção do setor no eno de 1950 e a situação ptuel.Por ums com
feite com cuidedo e conhecimento de causen ,averigueremos que 3

a )iouve uma quase redicel mudengs do elemento dirigencialo
Houve um» radical ou quase redical mudançe no estrutura

das kvutzot, genericamente.

£

o)Houve ume grende redugño quentitativa e quelitativo do e
rigencielo

eo nos deteremes em enelizar pormenorizedamente rs causes, mes sim os lapsos

or te originados, respectivamente:

a) Foi necesssrio 5 suprimento urgente dos madrichim de
vãot de nenrim, tzofim, e bonim, por 0088180 68 crige de betemebro de 1950,em
o enif se viu privedo de 6 de seus melhores medrichim ¿digo.qustro de seus mel
s medrichim de entio,sendo no todo seis es kvutzot que 86 viram privadas de o-

תסה6העפפ
a

b)Embore outros chaverim tomassewconte des kkvukot,nno gu
A as lecunas de formas que,cpos o Mechenede vpneiro de 10
-s€ necessaria e reestruture ção de todos kvutzot, tel era o numero de e-

isedod + Consequentemente e este reestruturaçãoosfoi instaured o um que
pisito inteirmuente leigos ou com parca experiencia funcional ,o que oca

na evoluçon do desenvolvimento chinuchico do snif,

a )Prrolelemente a extinção temporórie dos elementos de
ão E absorção de que dispunha o enif( madrichim adequãos e sede com possibili

dades tecnicas )houve uma grende redução quantitativa, digo, qualitetive,uma vez qu e;
cilmente pas os chaverim recentemente incorporndos so quedro dirigencial ,

grrem &o nivel do anterior, em um curto lapso de tempo como a situngoo requeria«

Pasenndo a questão para da dos; constateremos que “no
nearim perdemos duas kvutzot., e dois madrichim,N“” setor de bonim,perdemos

tzn € um nedrich. No setor de tzofim, perdemos duas _madrichot e duas uvutzot.
Considerando estas 081898 6 efeitos estames em condiçoes de considerar devide-

mente e Vaada de Uhinuch do Snif:nfo omitindo o fato de os fatores scime mencionados
tembem efetaren profundamente outros orgenismosdo snif,

Entretanto, apos uma série de foed,conseguimos chegar 8
tusção ge não mais estevel, considerateimente menos grave que & anterior,a

os de dois surtode de trabalho,ambos coincidindo com condiçoes teonicas meis ou
1808 favor ה

Ge
E

o 1º sutto, antes de Matzat Artzit ¿Por ocasión de reali.
do machané pare tzofim e bonim , o qual focalizou pelo período 66 67188
etivico es chinuchicas de snif.Constou de tres partes;

ou pre-Moshavo5 Juntou ne eleכ
ore o maçhaanea preparagao demadrichim;estrua

as irutãos elaboração «de material educativioc

b)Zrobrlhos efetivados durante a mosheva svonsteram no
vimento dns sichot,funcinnamente de um ckug de bohim e un de tznfim,coorêe

o setor tanfiutico etco

0( Trabalhos efetivndos posteloshave. ¡constaram numa no
₪0 4resultando de mesma a atual constituição das kvutzot, exclusive as

kvutze Avode.

o 2º surto, caracterizou-se por una o ativização
epce e segunde Mon tza Ártait, cerecterizandofíse por

a)Sedinentação doe kvutzot de 68
e endamento da K. Avoda.ב

a For mação do grupo aleph e seminario peruanente para
“é JFormação deum grupo beit
cdbdministraação de ume Bert de Seminsrios consientea na

releiorio'
1)"Balizngño de um plano especial de ebivizeção prra as

erim pare o meg de Julho.
ejBfetivação definitiva dos trabelhos em conjunto, com

mechiekot de Itonut, Tzofiut, arenot, Uhelutziut, Chaver -Hevacd, eto. 
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Releti nte n Chaver Haveed,cumpre mencionar que;divide-se ests machlaks em ouAtras tres.to nu elas de vital importencias

ento artistico.

 

a )Yepe rta

b) meshek
0) Sifriso

25
- - A ג ] o ativi iv

Este depertenente até enteo sempre esteve em dificuldade pare etivizer simul.toneamente seus tres setores 208 quais na realidade podem ser dewdobredos em cin-6o,cuje especificeenes se seguenBa

 

    

 

Depe rtamento artisticos Foi oregemizdo un prlnode me sibot, noria a efetiveção de ums. messeiba mensel por kvutza. Nóo foi possivel6º o progrena pre-estabelecido. As messibot foram de cercter interro;ter externo, Merece menção & messiba em que teve lugar e inaugursgao dPresenea de elementos representativos da comunidade judeice.
. As dependencias tecnicos do depertómento rrtistico.ou sejem,o coro, Teáñro de marionetes, teetro propriemeete dito, e a parte de or-nomenteção nro forem ste entas devidamente consideradas, quer por falte de coordena.ção da me chlakx, quer por falte de efetivo, Prre o mes de Julhoseetr sendo estruturado um Coro pe rre nente ¿bem coro ja foi efetivada E distribuiçro equitotivo doscrrgos ecims mencionados,de ecardo com & plenificação geral,Meshek - Esta etusluente- meshek bostente etivizedo, embore que centre liza-—do. Est= sendo procedido o ses bosiento des reform»s do loeol, e q efetivaçon defini.tive de oficine de carpinteria e poligrefis joendo edquirido > teteriel necessáriopara os trabalhos iníciaes. Como trabelhos efeturdos pelo meshek,podem conster osSeguintes $ A )neforme do local entígo.

b)M,denga pare outro loctl.vem como reforme do mesmo
c)Mudengs pere un local definitivo.sendo entro empreendida u-m. reforma geral que conpreenduus 2 a
1)- Feitura de un» enlão emplo: com es dimengocsd de 8.50 mpor 5,40 m. 2)-- Feitura de um pelco con dependêncie a.
5)- Feiture de um» 8818 06 טפותל
4)-Pintura de todos depencêncies supre -nencionrdnsa5)-Organização do meshek de moshovot,
6)-Organizze ção des oficinas do snif,
7)+4áquisigóo de ferramentas e utensilios 606 0080108 .

Píntéo - Je ha tempos foi estabelecido um sistema de plantão 4 boseado em ro-dizins,ficendo alternadamente re sponsaveis pelo patrimonio do snif,as kvutzot dechaveri mabres. Atuslmente serño emcsrregados do plenteo, neo kvutzot na integra,mes sim consecutivemente todos seus elementos. Para e bon orce. 8 1900068 ג E,eonservagno do patrimonio geral do snif, optamos pe lo estabelecimento de uma scriéde restriçoes & chaverin que de uma forma ou outre não estejem otivizedos nos balhos%ע8-- geraise(oficina, sichot, etc)

 

 

SifrisZ Foi cogitrdo, logo spos o IV ànus hrtzi,s forração de modrj Econsequentemente optou & direção pele formaçes de uns sifrie especializada, isto €com uma bibliografia orientede. Foi esto devidamente orgenizeda, a bese de biblio=ere. ip particulares, contando com ceras de 90 volumes, 0Entretanto ;maidrichim neo foram fnrnsdos,e, se forem formados, nroeconrem esta gifrin,de modo 2 resultar improficun 5 iniciativa,semente csmechane de Jrneiro, e que se cogitou seriemente an probleneo, serido entaczoda e slfrie, mes somente no setor de tzofinm-bonim,
Com e. vinda des sucessivos shlich viot, aumentou um pouco o mires,mas, decididamente proporcional “o ans chaverim wmedrichin existente ,4120058 870 minima, Unnstitue uma sério problema a questão eferente no incentivoe orientrçro bibliogreficeur. vez que poucos so os chavcrin que leem devidamente. -

2 Por inicirtive do chug de tzofi a, foi insteurade unn cenornha de& sifrie, a qual foi relstivomente ben sucedida. Foi sdetada com plrusivel à re-tireda de umverba nensel pere e etualização bibliogreficr: da sifria,

  
  

 

  
 

  

 

 

SeraA sifrio enpliada devendo ser prrr tel construides estentes arie amplas
trabalho que sera efetuado no onrrente mes,pelos afioinra do snif, Tambem os fi. cherinsל estão sendo reorganizedos, e procedido o encepenento geral para melhhconservesão des unidades existentesa 3
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