RELATÓRIO

DO

SNIF RIO PARA A 112

VEIDÁ ARTZIT

Análise Geral;

Muito difícil 6 fazer-ao

assimilar pelos chaverim de outros snifim

o que na realidado representou o trabalho de um 028060 num Snif, prin-

cipalmento no nosso que, ato o presento poriodo, apresentavr-so com condicções de trabalho totalmente carsctoristicas. Vamos
procurar ultrapas-

- Sar essas dificuldades, analisendo as diretrizes por nos traçadas par?
o
Arabalho, o que se conseguiu c o que não se atingiu e quais as razoes
“disso.
A
Para comegar vejamos a diretriz central o por força de cireunstên-

01898, quase A unica- Prosolitismo. Em relação a este ha na realidade duas discussões: uma- quanto A forna de a
? ção, sentido desta . e do sou ro

sultado; segunda- no lugar que csse diretriz ocupou no trzb2lho geral sá
snif : consequénci> disso _nos diversos sotoros de trabalho.
Quanto à forma de ação, so adotou A da formação do grupos do proselitos, sem contato direto com o movimento mas 80688 00 0
Assim o proselitismo ora realizado por especialistas que dodicavaim em tra
balho intenso, integralmente dédicado à esse setor, atraves de um trabalho
individurl'e ideologico muito estreito, em discussões em grupo e
contato pessoal, Esse trzbalho não surtiu um efeito mis concreto: primeiro, por ter sido invertido em um" juventude burguosa, com inguietudos
culturais mas, sem preocuprções idoológics S, trabalho 6880 realizado em
seu próprio meio, entre pessors deste mesmo, nº0 havendo assim um ambiente quo agisse sobre Osses, em identidaade com As idéiss que se lhes
queria transmitir, não sentindo ent” o, =1óm d” inquiotudo cultural pela
discussão, um? nccessidado de entreger-se 2 busca de uma . solução paפע

os

problems 5 apresentados,

não

estendo om contrato ,com grupos de

pos-

soas que possuíssen osso _carator, de nivel de vida módio o mais ligados
aos nossos problemas e não tão em cont”“to com o grande mundo. Lblcm disso tudo - o trabalho individual e ideológico tom o seu papol importan-

te na formação do chanich do movimento mas não 6 tudo, ha nocossidade

de toda uma vida de movimento, de formação de ambiente, de ligação constante com o movimento, nñodeixando o conta“to dos chanichim com o movimento no terreno puramente das idéias, E também havor oxigóncia da parto
do movimento e não apenas recepção da parte do chanich. Isso principalmento em se tratando com a juvontudo judaica brasilciro (e em especial a
carioca), por todo o seu cerátor e forma de sor - unindo os defeitos da
educação judáica aos dabrasileira, obrige—nos a ofotusr um trabalho com
esta por meio de um ambúente sadio, que possa na roalidade transformar
o chanich,
blem disso A vid2 interna tom quo sor o quento mais sadia para fa-

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

de fora deste tendesse A desaparecer, 2 0 Abismo oxistente entro ambos se
preencha. havendo 8 formação de um clina de redoptividrde que pormitisso AA
absorção dos prosclitos.
1080  סהםse tendo conseguido um resultado numérico, não se podo di
ser que perduu-se totalmente um ano de trabalho, pois se antos não tinheum ponto de referóncia np:ALA O trabelhon não se srbendo em que sentido

oriontá-lo

par”. se rotira-lo da anormalidado, Agora, j” temos um ponto d

de partida, je so tirou 0020108008 a base des quais 80 orientars o traba|
lho do periodo vindouro,

Por outro lado houve uma falha nº orientaç

nisso que absorveu as

principais forças, por orientrção do liontgot e Timssim, npesar de não

gor, 8 única diretriz central do movimonto c assim, na pratica , Chinuch

e vida intorna eram relegados a un segundo plano.

Assim o trabalho, om suaparte mais básica, era invortido fora do

movimento, não se roflobindo internamente, não hevondo 2018 8 proparação

interna para a absorção de prosolitos, easo se conseguisse resultados
mais positivos no Proselitisno.

Faltando as forças centrais no trabalho intorno, faltou tudo

quilo que ropresonta A vida normal de um Snif = quer no sentido de vi-

da idoológiên, como no de vivonci”, de ambionto. Un dos aspectos funda-

mentais na vida do um movimonto

juvenil trazendo isso bastante prejui-

zo A vida das Si chavol maioros oc, em grando parte, em consequência disso - tambón 2 das shichavot monorcs.

Contribúiu ainda pars à dificuldado no trabalho, apesar do não

ser o motivo contral, » disperção goográficn do ishuv carioca e A ma lo081129080 60 8 don1520 da cidado. Não existem guetos no Rio mas al-

guBa bairros domnior concontração judaica, o o nosso Mondon y

-se exatamonte no contro da cidado, nuna rogiñode pouca jnonta no sontid
de concentração Judaica, o nño em un desses centros judñicos. Isso náo
permitia,

muitas v zos,

à

boa

exccução do

trrbelho deProsclitismo

c mos-

mo com os chanichim do movimonto.
2
Essos problemas tiveram tazbom e sua influôncia na dirigenci”
do snif, pela divisão de forças do forma » so tornar os sotores do Proso
litismo o Chinuch como divisoos estanques, tendo sido inclusive, crisda
uma, situação de cncrgência, de quebra da estrutura normal do. Sni f es 0
quo o de pioros consoquoncias, foi A parto intorn” ontrogue 5As nãos dos
chaverim da dirigencia, que Apresentavam falta de experioncia, não podondo funcionar normalmente, pois nño oncontrou aja uma estrutur?. norma)
no Snif que servisso para a sequôncir, “do trabrlho o não receboram tambem
una orientação contínua notrabalho, não havondo una participação conjunta nosto. ho lado disso faltou-lhes uma vids normal no Snif que
y

proonchesse As suas necessidados, caindo com o tenpo, nº rotina do cumprimonto das tarefas, pordondo o aspecto do movimento juvenil,

,

Outro aspecto quo carrctoriza o porãodo 6a oscilação de o-

riontaçõos (jA dosdo A Mortz4). Por oxonpdo- formação dos blocos (Prosolitismo, Chinuch o Administração), Prosclitismo concentrado na sona

Sul. Prosclitismo na zona Norte, ostrutaxação noymel do Snif, procura,

de sedo etc..

a

Em parto isso so deve à falta de, experiência do dirigenci” cho-

gando gradativamento a novas conclusões, A modida que so vai progredindo
no trabalho.

HISTÓRICO:
Voltamos do IVº Kinus dxtei e, por defisão tomede antes das ati
4
vidrdes centrais, procuramos não mudar 3 ont? o presente orientação de
trabalho o provusemos o inicio do novo poríódo pers principios de outubro,
Nessas primoir” parto 28 atividedos giyaram principalmento e quase totalmerte em torno da Shlichut Chalutalons, Este Ano srocuxanos preparar o
snif paro osta: de formas a nao intorferir nas atividades normais do Snif,
o sim, »uxilis-las, Não pudemos consogui-lo pela situaç ão geral do Snif,

agraved” ainda pelo fato de estarmos voltanco de uma beca]¿Ao de porta»
do o termos de Agir, começando próprinmento com un? estrutura “normal,

sen-

tindo-se as dificuldados a pessagem de um ostado do omorgôncia para um

estruturação normal, ainda
mis do da consciênci”, de sua transitoriodrde.
Depois jJoum muito brevo periodo de mrior queda na vide do Snif ti-

venos a Assoifs Clalit (2/10/56 ) do inicio do un novo periodo, havendo a

1
2
$
eleição de uma nova mazkirut,
Nesta 2586115 houve uma ampla discussão sobre: 1º - A situação goo-

grafica do $nif e A consequóncia desta no trabalho; 22 > um levantamento

não do
do-so
gou-se
bos os

fim de trabalho mas de meio de processo, do Proselitismo, analisanjustamente a quem o trabalho deveria principrlmente atingir; che001 עen amentão à conclusão da nocossidrde de o Snif Rio se 82118
maiores centros judaicos(zona Sul c zona Norto) devendo o Snif cen-

tral localizar-se nosta ultima zona,

base disso lançamo-nos A procut” do

rmento, nº zona pulse Pu868058, primeiramente uma na zona Norte e posterio
, hvendo-se na is
novembro
de
15
dia
0
par?
mudança
a
para
marco
como
semos

ho meS.
tarde, por motivostecnicos, transferido para o dia 15 de dezembro
não se intorromperia 0
mo tempo procurou-so manter claro aos chaverim que

nor=
trabalho diranto ossa procira de sódcs, procurando-so seguir O ritmo
9) de * פע סמ הושלmotor interno, náo se enindo.na febro do..procurade se-

na andes, nao havendo eleição de nova mezkirut mes apenas substituições
chaverim para a Hachshara em shlichut,
terior devido a saida de

Mas gradativamente começaram a surgir novas tarofas, ora diretamenExternas
te ligados As dirotrizes contrais, como por exemplo - el Relações
e Amigos do Ichud, para r possibilitação do ano trabalho de ampliação
luguel das novas sedes; ora de tarefas puramente ds epoca, por exemplo
trabalho pano trabalho com o Shekel e com o Keren lamaguen o, mais tarde

ra machanot e

E

Chodesh Alia.

começaram 5
Tanto o טבעוסה01 de terefas quanto A premencia no tempo
inversão de formaior
havondo
Onif,
do
normal
mento
funciona
o
ar
prejudic

ças nas atividades de Relações Extornas.

 האpratica vimo-nos com 5 grandes tarefas a realizar:
local permanete
)1 machanot - na parte técnica, de smeshek e de procura d:
na parte
de machanot ( que não se conseguiu mas absorvem muito tempo),
.
educativa
parte
na
e
,
numerier de chsnichirm
o é To=( sédes - na parte de procura e na parto financeira de manutençã
formas;
-60008
)3 chodesh hatnuá -  םמ0808200818 80 שה סקר פמט₪רש04805 , ב0 %280810

tivo.

complet-Foi pensamento se procurar realizar tarefas de forma a se
mas, em consequência do
rem para. que não houvesse impbodimento mo trabalho
Hatnua não teve um bom
grando número de tamofas e pouco tempo, o Chodosk
hºque ainda não se
constatar
pode-se
geral
panorama
Num
aproveitamento.
vrepasua
c
s
atividade
das
e
parcipass
Snif
o
que
via conseguido atingir
,
280,

1850

vrincipalmente

em sodes

e machanoto

CHINUCH -

,

Esso rolatéxio abrange o periodo que ver: d” shlichut chalutziana a-

te essn veids,

AnalizPr à siturção chinuchi do snif quando osto funciona tão irre-

guiarmente c dificil e nem se poderi” esperrr que esse relatorio fosse 00-

mo deveria ser,

um” »nálise de siturção d"s shichavot , A rerção dssas pe-

rante os programas e um? critico 5400 metodos educativos,
Se quizermos resumir, podemos dizer que nºd” ou quase nada, fizemos
nesse sentido chinuchi mes o nosso trabalho foi mis tecnico u ou seja o

de reorgnizar os orgãos educativos daí, o crractor tecnico desse rolatorio,

No inicio do periodo, 2. tarefa principal que so 2presentou cr”. 2 de
reorganizar os orgãos oducativos, Os chuguim que nº“o funcionavon foram novamente restruturados e a oriontaç”fo inicial ora do que cada um dospoucos

madrichim tivesso sua  וfuncionando. E, as novas kvutzot quo se fosse

criando, deveriam jº sG-lo dentro da nova oriente.cáo de se tor no cidrdo 2
ar"im, un na zona norte e outro na zone sul,
Todavi”,, csses poucos medrichim ostever mal preparados assim que cont”Yamosquo pario lanaeto 20 trabalho de norma. liz" ção de kvutzot, iriamos pre-

paranac cs wmadrichin,

.

019208  פמט%7 ica quinzenal que se destinsav”. a analizar o
$ programa do mos ec As motes
etingir o temben seria un sominario goral.
Transformaros css”. 2sssi fá  לen sens באמ
e quizomos transforma-lo
nun sominaArio de História Judaica. Dovido ₪ 191%% 0 8 transferimos
es so soninário para, o Machon Lote.rbut Ivrit ondo ¿e oxistia umudo mesma
assunto só que o sou caracter não era o quo pretendismos dar Po nosso.
Tanbeon progremomos uma, sório de artzsot para criar no snif um clima de
estudo o proocupação ideologica. Dessc program” foram dadas 3 artz2ot, duas
das quais com dador cxterno.
NE
Assim que o problem” contral continuou oxistindo e dai não tor havido um
melhor trabalho chinuchi. Esse problema foi * falta de proprração de madrichim o à falta dd de לo de chaverin nris velhos do snif para os trasso como fruto do m91l funcionamento da shichva de maabalhos de hadreachá,

pilim e magshnin,
Os programas na modid” om que foram aplicados, apresentaram alguns probê|  מע19100030 o program de bonim quo nºo se adaptava As necossidedes do
5
snif e da sh ava, Tambon o program”. desolelin .
Assim que se chegou no fim do periodo *. um” situação cm que מסבהטסת0% exis-

“om no snif orgãos educativos e podemos roinicier um trebalho chinuchi serio,

As kvutzot começaram 2 funcionar novamento Apesar de que “ind? do uma mancira irregular,
Resolvor-se que polo monos todos os madrichim teriam de começer a ostudar
ivrit o organizou-so umA וde principiantos quo funcionou regulrrmento %0do o ,poriodo no m»chon c com bom proveito.
A única shichv? que funcionou rogularmonte foi 2 de bonim cujNs 5 kvutzot
funcionaram com uma, froguoncia quaso absoluta. Entretanto, devido A falta de

er inragao de movimento do snif eles não recoberai cono'cra de se esperar con,
toudo de movinento sorio e nºo o consideram sorianento,
4 shichva do marpilim que em concreto era composta de uma kvutza que funchonava teve de sor roestruturada. As outras duns kvutzot que existian de

nome, começaram a funcionar, ainda de um? maneira irrogular m2s com uma ten-

esboço de shichvã. Nesta
,
672018 a 30 regularizrrem e existo hoje no snif um
e essa, kyutz” entre
trabalho
otimo
kvutza que funcionou foi desenvolvido um
:

|
pgora na maskirut,.
foi o de criar no
poriodo
nesse
o
desenvolvid
chinuchi
trablho
o
Em resuro
chinuchi de fato
trabalho
snif as possibilidades minimas para se começar um
proximo periodo,
o
pera
plano
nosso
o
6
esse
e
respeitavel
cotas
!
|
:
TZOFIM:
foram
7 Poi formado

ES

pre chug co

madrichin n>

osto de 4 chavorin dos queais dois j”

machane. Esse pro chug entr” Agora no trabalho do

chug. O ohug foi composto

de quatro chaverin o o norskoz 799 0 2080, 0 seu

nal funcionanonto foi dovido principrlnento o nad funcionsnonto da shichvsa

= mAapilin. E ainda a'faltr de sede n” zon”
sul'uno vez que parte da shichv”
6 da zon”, sul, eia não existo loc”1 pere peulot,
No fim do periodo chegamos

 ככ התchanichin e 3 kvutzot que ontretanto náo funcionan normalme
nte.
À mrehané dá

920118 tovo 7

aaa

Foi basta nto

E

bos apesar de nao

termos -Atingido nossa nota. principal,
de formrção do um” shíchv? forte par2
O proximo periodo. Isso yporque trsvelos pouco
dovido no “cumulo do trebalho
oca.sionado pela mudanga, “A sodo e 2o chodesh
hºtnus, Assin que existíu nea machang dois grupos grandos un de chanichin que ja deviam
passrr prra solelim e
ficar para

a machanó o outro de

pró tzofin. Junto ” isso o frto do

ternos de
na ultima hor? mandar o Dudu que estava contrrli
zondo = nroparr ção da Hachano
para As ilachanot do Lar das
lan
O programa »dot-do foi "Avonturas de un
Ápil" que não foi ben eplicado;
querismos que ele fosso o centro dt um todo organico
cr que RO 's sichot,
os jogos, tre balhos, ete formassemn perto deu de uri todo.
Uma d kvutzá nassou
para ”, shichvs de solelim,
SOLE LTL:
0 chug foi composto de quatro chevorim sendo ,59
q
ambón esse chug nºo funcionou regularmento, Nessa shichy*
particularmente so sentiu a
falt= do madrichim e os chavorinm do chug não so
dispusorsn so
h
hposar disso, consoguimos formar ur” nova Evutzr o rocupora
r
outra,Cheganos
no fim do periodo » 5 kvutzot ce 30 chanichim. 0 prograna

na

dida cen que

fol
aplicado não aprovou. Isso porque os ch“nichim
j+a ja conhecism o assunto, ti
vemos portanto de mud?-10,4 kvutzs quo funcionou foz
2lguns tiulim juntament o
003 5 8210275 40 +1202 וה,  סטטסם19מ90  מט001 11010
881 com ui torneio de pingpong que reuniu lguns gremios de colegios co nos possibil
itou onpliar 5 shich=
va.
à machs ne viorax 1 90 chanichim o foi bastante vo?, “tingind
o à meha dosejada isto 6, a cristrlizrção de un” base bo”.
shichva  הo proximo periodo,
O programa da mechanó foi o do "Libords do" 0 tove bom
aprovoitament o.
BONIM:
Foi ashiehvá que mais regularmonto funcionou
no snif. De feto as 3 kEvut
tzot tota lizaindo 35 chanichir, tiveram um» froquencia
queso que ey Entrotanto não se conse;guiu transmitir valores de movimento,
isso tambor porque
faltou 80 snif espirito de movimento e * shichva funcionou
sozinha sem o snif,
Tam en os madrichim nºo conseguiram
fazer um bom trsb2lho. Prinoiro o = פע סנ
na, não se adaptou, 11700085 de adotar um program? do Sociologi
a Judrica, mais
próximo 5 168 valores. Quando se iniciou o nova programa, 7 610
o Chodesh
y
le
Hatuna a este foi interrormido.
Iniciamos o trabalho de e iao 69 0128מ0 "טe fizoros
ur Ion Hs-

bone

con a

projeção

do

fila

tóchicos.,

Entretanto resolvemos

deixe r

o trabas

lho para o »roximo E“osorando poder levar com 8 rachane
um melhor 08pirito de movimento e mosno 14 vodcr iniciar esso
trabalho. Conseguimos formar uma kvutzá nov” que não chogou à funcionar coro tal pois logo
vicran rs
provas e o grupo disporsou,
,
Fizemos 3 tiulin com a shichva e pera as machanot vioram 11
chsnichinm; o

grosso da shichvá não veio pôr tor fiesdo dr 22 epoca.

MAAPILIM:
5
,
6 principio do periodo a shichvs não existia oraticsmento.
So un»
kvutz? funcionou, O trabalho foi trazer novomento
»s outras kvutzot 20 movi-

menteo e esse trabalho foi bor: dificil pois, um delas orr composta de chave-

rinm'qué desde tzofínm vonmsmo huviminto*eish desiludiran dele pel”
descontinui-:
dade do trabádho chinuchi feito
com 2 kyvutza o atroceo constanto do madrichin:
6 mais dificil trozor ehsverirn do volts. no movimento
do que trazor prosclitos.

Duras kvutzot hojo ninda funcionam irrogulrmento ms lentsmente vão so roi
tegrando no movimento. O programa quo queriamos seguir or” o de Juventudo

o mesrio náño foi totrlmonto dado.

A 3% kvutza Ein Dorot tove un funciona:

to rogular duranto todo o periodo, o ARA" lho nola desonvolvido foi bastanto
intenso o bom. Bla vs. i pessando por uns Lapa educativa e gora ontro na noskirut, .Paralolamento A kyutzn  וamplinda o dos antigos clonentos alguBa vÃo voltando, 0 programa seguido foi o de Nacionalidade , houvo tambor

un sominário sobro Sionisnmp.

O número do chanichir é do 28. hinda né ur: nucleo do 3 bonot quo,pAgBArAn pº-

so não fun מעe shichvá do naapilir q que formarño uns nova kvutzA. A kvutzá
cionou devido no' fato do so tor comogado a trrbâlhar con ola nos últimos dis

antos das provas, Totalizando 31 chanichin.

E

quo nºo tiveram
Atividados gorais da, shibhvá ronlizemos 2 Arvoi Shichv?
by oxatamonto por toro sido poumos o osparsos for” nalguns dofoitos do
orma
MAGSHIMTy
navia no poriodo

uns kvutz” gor 14 chavorim, todos 0970218 do 6º ga-

garin, qustro dos quais jã on hsehshsr” o 1 quo foz aliA com o grupo do 62
rán, quo viajou om outubro,

A kyvutz” não tovo funcionanonto normal, uma voz que 4 mesma kvutz” ex”
A maskirut, o shituf o o grupo /, um organismo atrapalhou o outro,

Fizornos um progrrrn” do estudos

sobre o kibutz do qual, não foi dado mris

quo duas sichot, 1 kvutz” participou tambón de aulas de ivrit no M-chon,

O chodosh he. tnuñ no snif foi conemorrdo principalmonto com A nudenç”. do
Mordon, Fizonos então uma messibs do Chahuká intorn” o quo foi tamb; óm 2 Chanukat Habait intornn. para o movimonto o partido, ump voz quo 2. extornn fraromos nosso proxiro periodo, Houve aind” um” poquena _campanhe intorna do Keron

Hamagon. Uma artza? goral sobro o toma "3 2nos do IBhud" o algunas sichot nºs
kvutzot mais volhss principsluente.

As 82100000 8 orinciprlnonto tzofin o sololim nada sontirem do cho-

dosh hatnus o 2s meis volhas muito pouco principrlmonto dovido "8 ,provos perisso
01818, 0 pouco trabalho quo so foz pordou-so ontro os trabalhos tócnicos e
veio om projuizo do UA 5: orio do outros troblhos como mechanot e proselátis-

mo,

0 chodosh hatnvs y do centto test, 874 00900 0060 ם6 מdove ser ontro Ps pro-

vas o as machanot.

MAÇHON :
Realizou-se no Snif um» discussão tendo-so Ee de n conclus o que
do Machon desto “no,
não so poderia lisponaser nonhum chevor poro o cuxso
tendo-so =nalisclo_o txobrlho do porindo vindouro o as forgrs contrºis no
Snif. Esta discuss o foi ofetunda durs vézos nomins.lmento, quanto a 2 che
verin que voderiajm sor orndidetos

ersos a mesma conclusão,

20 ilrçhon, tondo-se chegado em ambos os

CHALUTZ IUT:
Dada a situação

anormal tanto no terreno educ=tivo como no orgsnizecio-

nal; nossa faso de ostruturação do snif como tal que acabamos do atrevoss
ar
nño oxistiu

naturalmonto nonhurn trabalho do profissionalizeção mais concroto
,

quor nas shiohavot meioros ou monoros (estas quaso quo inoxistontos).

Embora om alguns chugim tivosso sido vontilado o problern de profissi

nalizegap, chogando 1 smo no chug do bonim iniciarmos sichot o debatos sobroo- 0

Assunto consoguinos rponas que dois bonim so oriontasson para Escola
Toenica,
Falta 80 snif isso vundo das enpas dirêgonciris um ospirito chalutziano
quo teriamos so chavorimn nagshimim ostivossori so profissionalizando om
oficinas
isso naturglmento'viria so roflotir nas shichavot monoros o daria
osto ospirito
que falta ao snif,
2
.
Dovoinos no proximo poriodo cuidar para quo não so ronita isto o 50 in-

:

vos de chevorim ocuparorn-so en onpregos burocraticos possam entr”r
om oficinas

de trabalho. Assim como com um molhor funcionsmonto des shichavot
monoros possamos criar no snif oficinas detrabalho o intorossar nossos chanichim no
pror

*

blema da profissionalizagño.

a

Atuelmonto na shichv* do moopilim oxistem "pon"s rlguns chavorim
osparsos
o profissionalizando,

6º Garin- Foi oficinlnonto crinda s enativs do 62 gsrin na último poguisha
do
chalutziut f”zendo prrto d- mosmo todos chaverim megshinim do snif, Passou
o
Ori a funcionar como £21 havondo muitos falhas quor no sou »roparo
ideblogico
quor no proprro profission"l dos chsvorim, Fazem parto do messo 14 chaverim

sendo

que 4 chavorim ontrarra om dezoribro passrdo, 5 entrrrro om março e uma

chavera estacon deta de entrrds indotorminsda por provlonas femiliaros,
OB outros chaverim pormanocorÃo ainda on trnbrlhos no snif,

72 Garin- ilavia sido oriontação da peguishe do chalutziut » forrrção do 7º grrin

2 bass de prosclitos j” quo no snif Rio oxisto 0 probloma de felte do um gern-

ção educativs corrospondonto no 7º grrin. Entrotanto nada consoguimos nºs A orientação continua a mosma no saontido do erirr o 72 garin inexistonto até PEOYA.

e: VER HAVAAD:

.

À

à possibilidado do exprnsao desta Machlaka dopondou do funciogamento
normal do Snif.
E
Apresentou-so propostrs do Onoguéi Shabat o Arvoi Shichvá quo oram rolativos A tomas divorsos, os quris foram realizados na modid do possível, e so

o resultado não foi satisfatórios foi dovido A instabilidado da shichvá do manpi-

lim. Quanto as atividados oxtornas o snif tovo duas: uma * festa do Iom ¿lia o
outra um Fostival do Chanuka(participação) UnA Mossibado Chanuka interna, os y
quais tiveram revorcussño muito bon, Participamos tambóm da comemoragao do aniversário do morto do Chaim Voitzman ronlizado ora Nitoroi.

KRANOT:

2

As atividades de Kranot no noriodg pessado nÃo fornmmuito intonszs. Fize-

mos A distribuicño do oartoos do Losnen”

Toy” jara o X.K,Lh, o ultimamento traba-

lhamos simultanosmento com shokol o loron Hnunguen,

2

Shekecl-- 2  הנבמסץ08 108018  סהם101 גת0%1 " סבמפעisso devido  ףחdistribuição dos

mesmos pel” comissão do Shokel quo onviau shokalim polo corroio  ה8
contribuintos da Magbit, sendo nssim As possons mais chogadas ro movimonto os quo
je possui”,
2

Koren Hamngen-- O snif não oonsoguiu nloançar tudo quo dosojav”. quanto no Keren
Hamegen,

À vmnjorin

dos ohnvárim não loyou isso do

uma fotma tão seria

gumo:

Eaa rés Pratigamonto Bzofim q 8 nf argh param dossa c בה

(

e IA

E

+ MAS

mo.

+

WA
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Os resultados financeiros são
os seguintes:
Em dinh
eiro: Cri 5.200,00
Em objetos ! 0

Fizomos também a exposição dos quadros
do chrver Kutnór o vendemos dois quadros no valor do Cr$5.000,00 e outro
no valor do Cr$1.500,00.
ITONUT:
outro

enlizou-so três gr>ndos itonci-kir: L-rolntivo
A Shlichut Chalutzian”
Ro aniversário
da O.N,U.

o último relativo As machanot.
Quanto Ao

iton-kir poriodico não foi muito rogular,

.
Rocobemos poriodicamento matorial da Henhata
Artzit em
tiva difusão nas shichavot maiores,

tondo tido rela-

TZOFIUT:
Tevo apenas um funcionamento eventual costa

machlaka, Quando da shlichut
Chalutziana houve um tornoio esportivo coin
um grêmio do Hós Nitoroi, Mais tayde participamos de um tornaio intor
oquipos juvenis 10891088, 805 o prtro=
O: deste mosmo Grêmio,

MAZKIRUT E SGAN

MAZKIRUT:

Nos inícios de agosto aprosontou-se assim formada:

Maskir: Jonas

Teofiut - Hilda

Sgan Unakir- Horman

Itonut - Susana,

Guizbar + Mauricio

0

Chinuch - Edith

Chavor Havasd » Raquol

Chelutzlut - Ida
Sem grande funcionamonto, segundo o quo foi analis
ado deste periodo,

Quando do inicio

do novo periodo, foi cloita n nova nazkixut:

Unzkir - Herman

Ch-lutziut - Susana

Sgnnit mazkir - Ida
Guizbar - Mauricio

Itonut - Raquel

a-

R

Chinuch - Mario

Kranot - Holona
Chaver Havaad - Hilda

SHITUP E MILITÂNCIA:
Houve um acúmulo de tarefas, principelmente
em Relações Extornas, mas
o trabalho essoncial se concentrava om poucas mãos. im prrte também hão ue

via participação no trabalho interno no Snif, Polo fato do Shituf não estam

mais se encarregando, nº. pratica, da possibilitrção da militância no Snif o
pela faita pratica, da possibilitacéo da militóncia no
Snif e e falta de vi-

da interna neste,

o shituf começou 2 so transformar num orgão num orgão me-

ramento financeiro, isto tudo alem de osso shituf tor sido formado sem hagor muita consciôncia do verdadeiro significado do shituf,
Tambón se deve
isso,

em grande parte, ao fato de nao haver chaverin proletariz-=dos neste,

mantendo-se, por inercia, A mesma siturção, Espersmos, no próximo período,

nao cair no mes
mo erro,

SHLICHUT

Estovo, no perí

odo anterior (nte 2/10/55) en sua
quaso totalidade concentrada no trabalho externo,
de Prosclitismo e não particip
ando d- vids educativa e administrativa do
Snif, en geral, des tarefas
mais pratic”s. Isso
causou a uma separaçã
o Quase tota

do inclusive choques, náo permitinl entro osta 8 5 mazkirut do snif, havendo a formação de uma equipe de
trabalho,
4 situação era tanto pior pelo
frto
pado na discussão do oriontação de ds os chaverin shlichim terom particitrab
alho mas en geral n*o torem participado do trabalho prático;
osta 00226000 ₪8 86868 par”
melhor no fim

dp período.

SeBICHUT CHALUTZIANA

E
Prolongou-so por menos temp
o que o planificado quando
não tendo podido efetuar
do 4º Linus Artzi
um trabalho de base no Snif
, principalmonto por não
ter havido nesto uma bos prop
araç=».

Do inicio havia-so planific
zação de um Ion Haaliá de gran
ado a realide vulto,

em conjunto com S- Paulo para,
pudesse ter bom efeito exte
que
rior e tambem bon resultad
o financeiro. Isso nao
foi possivel. 1º) por moti

vo do mudença de Pl-nifigrção no
Ion Haaliá em
S. Prulo; 2º) pola situação
de forç

as no snif, que não permitir
um bón rosultado, se resl
iam Atingir
izado nessas proporçoes,
Assim sendo não houve um
contacto estreito da Shli
chut'Chalutziana
com o Snif mas, de uma
corta forma, conseguiu algu
mas cois”s, Realizou-se
lom 8 no Rio c
o
en Niteroi, tendo sido
de bom valor artistic
cional As suas dimensões).
o(propor3
Alem disso absorveu
bastante forças un 0
5 Externas o prop
da. Houve a ro*lizacao
agande un banquete das Pioneira
s, de pequens monta,

RELAÇÕES EXTERNAS

:
Exigiu grande inversão
de forças do snif, prin
cipalmente no que
toca a parte cinanceira,
de manutençao ¿do Snif.
Para tanto foi formado
um Comite de Amigos
que tomaram paro si a resp
onsahilidade do aluguel
nova séde da zona norte
do
e comprometendo-se a gara
ntia aindo a 8608
na sul, quando se a consegui
8 20sse, Isto

o fazenatrovós da ampliaçã
tradas do Amigos do Içhud.
o de onNesto trabelho houve » abso
rção de muita força
de trabalho, desde o invertid
o na formagao do Comité deAmigos
ate o trabalho em conjunto com esto
para a obtençãodesta ampl
iação de entradas de
Amigos do Ichud, Além disso
houve tentativas do formaçao
do Vaad Hanoar,
do Partido e Pioneiras,
tondo havido una situação
de choque eñtre o moyimento c alguns chaverim do Part
ido (componentes do antigo: Vand
havendo mesmo posiçao nada
anoar),
corretas da parto de um dost
es,
Finalmente houve tentativas
de fornrção da Moctzet Hano
2r, sob a
orientação do sheliach 6
Shov
al, tendo este blanos de
grande Alcance,

sem muito conseguir.

PROSELITISIO

;

Cremos que jº analisamos,
na parto geral,

o que deveris re presentar o trabalho de proselitismo no Snif,
isto 2, completamente ligado
a êle.
Segundo A nosg2 mudanga
tatica de compo de “ção,
do deslocamonto da Zona
Yo! para concentri-la na Norte,
deu-so praticamente no fim do periodo,
Concretamente

temos:

Un grups na mo gStinim na
zona sul,

cuja

/

finalidade de trabsiho
junto com dersis Chºsmrim, uma
e formar
kvutzé dexa magshimim no Snif,

b)Un grupo de mespilim na zona
sul, com funcionamonto irregular,
devido 8
Ppassagom de trabalho. Isto tambó
n deyers chega

r a um termino com o inicio

do proximo goríodo,

0)

Embora ¿2 nos primeiros dias de novem

nA sul norto, que apesar de certo, most aro, inicisnos um trabálho na zorou-nos grandos possibilidados, 4
trabalhando or tárno do marco kvutzz
e não grupo de ostudo, Assim, temos
um סטמ6
A

61 01265  סמ,20101 80 macpilim, o a possibilid
ade de formamarmos

concrotamonte mais uma kvutzá

de mas pilim jovens

na zona Norto,
e
«Concluindo, o trabalho quo existo
6 complotar a concontração em torno destes marcos ja conseguidos,
principalmente na zona Norte, com
as
formas o o carat
er que ja sño claros para
nós,

GUIZBARUT

Nesto fim do período (agósto outubro) nos
apres

ontavamos com diversas dividas acumuladas no decorrer
do poriodo, inclusive com os alugu
cis

atrazados por motivo de atrazo nn cobra
nça do Amigos do Ichud,, havendo
sido planificado cobri

r-se estas principalmente com entra
das do Chodesh
Haalia mas, para motivo de roduç
ão nas dimensões desto nao 60
conseguir
atingir o que se desejava, Inclusive
um banquete das Pionciras que deveria

ser de grando Alcance, por motivo de outra

s ronlisações destas tambem foi de proporções reduz
idas.
Uma serio de outros empreendimentos
que pretendismos realizar, por
intermedio de pessoas proximas ao
movimento, não puderam afinal srix
por
problemas

dos mesmos,
E
1
2
Conseguiu-se Atraves deun intenso trabal
ho, a formaçao Comite de Ami808 que em muito est” auxiliando
paro

a manutenção da nove sede, Não se
conseguiu resultados ainda molhores
neste campo dedn a Magbit Hamaguen,
que prejudicava bastante a outras
srrecadações de dinheiro,

