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É um pouco dificil dar um relatorio de chinuch do snif agora, uma. צץ

que O novo periodo começou SuSemais de duas semanas, ₪2 para 0S chaverimCOMB Y

 

| ,preenderem esserelatorio é necessario frisar que no periodo que veio dasatividas |

3 > ; 2 ב . 4 E :tes centrais a Shlichut chalutziana as atividades chinuchicas do snif foram por

assim dizer nulas. —,
mi /

Assim quando a nova Maskirut foi eleita praticamente pesao chug funciona

-
va a não ser o de bonim, que era mais ou menos normal. 4 diretriz traçada pela
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askirut para o proximo periodo é consolidação do snif atraves de uma açao chi-

nuchica intensa e a sua normalização. Us grupos de proselitismo existentes deve-

rão ser trazidos ao movimento como kvutzot e isso representa tambem um trabalho

chinuchi.

Os antigos chugim, nos quais a maioria dos madrichim náo tinham kvutzot

foram reorganizados e esses madrichii começam agora asair e formar suas

kvufzot, de acordo com o plano geral do snif para o proximo periodo: formar na

O... sul um ken, e para comecar uma kvutsa de cada shichvá e os grupos de prose-

litismo: entrar em atividades no Meyer atraves da formacáo de uma kvutsá de tzo-

fim, de solelim, e de bonim e proselitismo com maapiilh . Tanbem-reorganicar-e
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ampliar—as-——kvyutsot-de—embtro-ue-—tern-—Ssues atividodos-na-atual-sede.,are
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fim-de-semana. As tres kvutsot de maapilim existentes das quais somente uma funci-

ona normalmente devem ser postas a funcionar e o seu funcionamento normal possi-

bilitar o funcionamento de todo esse plano, uma vez «ue a totalidade dos madri-

ו

chim são dessa shichvã.

Tambem a shichvá de Magshimim começou com uma atividade ideologica

0: seria, desenvolvendo o programa "0 Kibuta".

Assim veremos em detalhe.

Comecaremos pelo pré- chug. Foi criado nesse periodo um prê- chug de tzofim compos

to por 4 chaverim bonim: Pedro London, Clara, Samuel e Arnaldo Veutcher que está

funcionando normalmente com reunioês duas vezes por semana. O seminario que re-

cebem consta de 4 pontos:

1) Noções de educação geral

2) Educação no movimento

3)Caracteristicas da shichvá
|

4) Programas e Metodologia (Parte Pratica)

Os chaverim tem se interessado e aproveitado bem.Já foram dados os tres.

.. primeiros pontos, faltando agora O último. Qnossoplano;-é-que,findo-esse-seni

-

nario
-
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BHUGVETZOFIM: Dudú, (merakez), Waldemar, Ana Hute, O chug comegou agora a
Ena normalmente. O | roblemaj dele e'o problema da shichvá de maapilím *

ao funciona. Existe a tualmentelma kvutsá funcionando com uma frequencia de
10- 12 chaverim. A kvutsá da zona sul que são antigos chanichim afastados e que

que n

.

esta sendo reorganizada, somente não funcionou perdetalhes de
lugar onde se reunir, pois o tempo era maior. É uma kvutsá de 10 chanichim fixos,

. - y 2 .. . iracujo nucleo sao chanichim que Ja passaram por machanot e movimento. Uma terceira
2 .

kvutsa esta sendo formada na zona sul. 6 chanichim já foram visitados. U pro-   
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blema e do madrich que nao dispoe de experiencia alem de muito קסמ00

., > .
.Sutra kvutsa no Meyer está para ser formada e o problema é ainda a pouca fdispo-

nibilidade do madrich.

. 2 1 . . >à kvutsa existente é de tzofim de 3º ano e o programa agora vai se co-

meçar a dar. O programa é dificil de ser dado, uma vez que o tema "As invenções”,
e conhecido dos chanichim que inclusive conhecem a bibliografia dele,

¿sta-se planificando uma serie de atividades da shichvá que se comeca

agora com Melavi Malka mensal ( a proxima será dia 22) que será en conjunto com
e de solelim. Tambem um tiul está marcado para o proximo gia 23. Ainda

este mes se organizará um grupo teatral para se preparar para Chanuká e se viu

as possibilidades de uma pequena orquestra.
haze4
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SHICHVÁ DE SOLELIM s Chug: ₪ Ze; Levy, 770 Mateus, BwE 2 7 , 2 , a,
4 . , . 2 :Shalom, e ainda devera satratr para o chug outra maapila, Anita,

Esse chug 6 0 que mais se ressnte do mau funcionamento da shichvá de

maapilim. À começar pelo merakez co chug que deverá ser ocupado por um maapil

(Levy), e não pela Susana e só náo o foi devido aos problemas da kvutsá de maa-
pilim. U chug é composto por madrichim jovens e sem experiencia e se pensa em

dar a eles um seminario. 4 proposta atualmente existente é que o seminario verse

sobre "Valores Judaicos na nossa Educação", e como transmiti-lo.

Atualmente só funciona uma kvutsá no snif, cujo madrich é o Levy, cujo

funcionamento assim mesmo não é normal. Amedia de frequencia é de 10 chaverim.

A kvutsa dispões de 14. (solelim do 12 ano).
s

Existe um grupo no Meyer de solelim que está sendo ampliado e ja essa

semana deveráo participar das atividades centrais da shichvá. Visita a um Museu,

MelaviMMalka e tiul (em conjunto com os tzofim). Tendo já um madrich(Mateus),

A kvutsá da zona sul está na dependencia direta da disponibilidade dos madrichim

( que existem). 2868 semana dever- se-a visitar chanichim, O programa tambem

é aificil de ser aplicado e não vem despertando interesse, 0 chug propde que

se volte a aplicar agora o antigo programa sobre origens dos seres vivos, uma veg

que esta é a idade em que começam a interessar-se pelo porque das coisas, E
4

dentro desse programa introduzir o maximo do programa agora adotados,

SHICHVÁ DE BONIM : Chug: Herman (m.) Susana, Hilda, Rachel, É o chug que mais

SHICHVA

DE

BONIM

regularmente tem funcionado, Lixistem em funcionamento 3 kvutsot cuja media de

,
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mais velho, Uma nova kvutsá esta sendo formada agora no Meyer que deverá comegar
afTuncionar na proxima semana com o madrich (Raquel). Tambem ainda esta semana

Se começou a sair para proselitismo de bonim na zona sul para formação de uma

kvutsã e tambem em Niteroi se começou a trabalhar em proselitismo de bonim mais ve-

lhos e maapilim.

Apesar de existir na shichvá bons elementos a shichvá se ressente de al-

suns defeitos. iim primeiro lugar falta-lhe un espiráto de movimento apesar de exis-
, E : , E

tirem na shichva um grupo grande de elementos que vem no movimetno de tzofim e so-

lelim.Em resumo, a shichvá de um funcionamento anormal do snif nesses
.

ultimos anos e, agora se quisermos de fato poder considera-los como reserva do mo-

vimento, temos de inv erter neles um trabalho muito grande e serio,
.

Por outro lado, a falta de ambiente de movimehto no snif que e causa do

por todo funcionamento anormal do snif até agora, e outros fatores dificultaram. o

trabalho, Assim tambem se resolveu adotar para eles, não o proframa que vinha sendo

adotado ate aqui, mas outra parte do programa de bonim, no qual se pode transmitir
: :
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maisimediatamente ao chanich uma serie de valores de movimento, Este programa e de

Sociologia Judaica,
t + . . . - y 1 2

y Sobre atividades gerais da shichvá programados estao um lom Habone o qual
versara sobre temas tecnicos, como preparaçao para um trabalho de presetitismeo-

Abos mais sim que por enquanto ainda não se pode trazer mo snif

mas que será mais intensa durante as machanot ( ) e apos ela no proximo

periodo,

Alguns chaverim da shichvá já fazem parte do pré- chugo

SHICHVÁ VE MAAPILIM ; Chug: Chico (merakez), Buby, Mario, Ida e Herman. Os 2 últi-

mos sem kvutsot, Ashichvá de maapilim foi composta de 3 kvutsot| ₪1מ- Dorot, Degania

e Sirkin. Entretanto no periodo anterior, se houve algun trabalho com ele, foi so-

mente com a Ein- Dorot. A Sirkin que era uma kvutsá de pr+oselitos se espalhoy e

da Degania se retiraram 3 chaverim. Os madrichim destas kvutsot se dedicavam a um

sem numero de outras atividades, nao fnes sobrando tempo, para se dedicarem a elas,

Opesulta-do-e-que-da-sin=-borot-resta-o-mioto-da-kvutsá;-(4-chaverim);”&
, e

*9-"80,  
Entretanto com a vinda do Buby a situação se normalizou. U Chico continuou

como madrich da in-Dorot. O Buby prgou a Degania e o Mario a 5irkin. O trabalho com

a Ein-Dorot vem sendo muito intenso com duas reuniões semanais. E a orientação

tomada, fortificação, reestruturação da shichvá, e sua normalizagdo. Numa semana

0-6 kvutsá discute os problemas de definição pela militancia integral do

movimento e disponibilidade e na outra, uma reuniao semanal da kvutsã.Afkguns cha-

verim que estavam afastados da kvutsá pd, סב +8 a ela o que criou um novo

espirito na keutsá. A kvutsá conta atualmente com 8 chaverim frequentes e se pre-

para para entrar na dirtgencia no proximo periodo,

O programa dado 60 9000904007 Sl Mala que vem sendo seguido com bas-
tante interesse e estudo individual da parte dos chaverim.

Com a Vegania o estado em que o Suby a encontrou foi outro. Existiam 3
4% 2 a r

chaverim na kvutsa que eram frequentes e o resto desapareceu, Resultado: o trabalho
e

com ela era simplesmente um trabalho de proselitismo com uma diferença que é muito

mais dificil. O trabalho do Buby agora se concentra no Ginasio Hebreu, em torno de
.

um pegueno grupo que era 0 centro da kvutsa e que se afastouc e se tornaram ceptico
-  



.*. 0 4 O e dE àJa a kvutsa Sirkin o caso é diferente, É uma kvutsá de proselitos que no meriodo
ape as atividades centrais funcionava normalmente, tendo dpois se despresado por

falta de um madrich que pudesse realmente trabalhar com eles. Ágora entretanto
esse trabalho está sendo feito, e o grupo começa a ser reagrupado, Apesar de so ter
havido uma reunião de kvutsá com 5 chaverim, o grupo tem aparecido novamente ao
movimento, Apesar de não ter havido reuniões normais de kvutsá, 8-9 chaverim jáYoltaram a aparecer no movimento, deyendo a kvutsá começar a funcionar normalmente
na proxima semana se tudo correr bem,

Sobre o programa a ser seguido por eles ainda não sabemos ao certo, send
do provavel que seja "Sionismo-Socialista",

SHICHVÁ DE MAGSHIMIM 4 Achamos indispensavel não só para o grupo dirigencial, mas
£ 2 e : - - »Para o snif em geral que a kvutsa funcionasse, o que nao aconteceu ate a pouco tem

1
.

. + 3Po. Hesolvemos que a kvutsa faria um estudo sobre o "Kibutz", ultimo ano de mag-shimim, uma vez que a kvutsa começa ja a entrar em hachshara e o seu preparo nao
e . 8 . a ,e o desejado, O programa começou já a ser desenvolvido. O problema e com os hora-

1 ee + . . +:
,rios que sao dificieis de serem encontrados. A kvutsá conta com 13 chaverim.
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IFA¿דד+ DE MADRICHIM: Devido ao pouco preparo dos madrichim em geral, resolvemos€

40+ uma vez por semana, no snif todo os madrichim, quando seriam desenvolvidos
3 . a 1 . 2 1 +temas educativos de interesse geral. 3888 886172 de madrichim

se senta para fazer e discutir o programa do mes do snif. Resolvemos desenvolver
para os madrichim um Seminario de judaismo e educaçao judaica, Adificuldade prin-
cipal está em se encontrar que dê esse tema, Apesar disso já houve duas reuniões
uma das quais para se ver o programa do mes e a outra foi tecnica.

Aulas de ivrit Nessa semana vai começar a funcionar a turma de principim tes em

ivrit, turma formada principalmente por madrichim e chaferim mais velhos do snáf.
Ás aulas seráo duas vezes poe semana e seráo no Machon Letarbut Ivrit. Para os cha

verim medios e adiantados tambem estamos cuidando disso sendo que a dificuldade

principal é o horatio inexistente,

Tambem estamos procurando dar vida ideologica ao snif, coisa que não 6-

xtc. Assim, cada mes haverá duas artzaot para as shchavot mais velhas e proselié

tos. Uma já deveria ter-se realizado dia 16, sobre evolução Russa, não sendo dada

devido ao tempo. A outra está programada para o fim do mes. O tema ainda não está
definido. |

Tambem pata integrar proselitos no movimento e atrair novos, estamos pen |
sando numa serie de atividades que deverão ser feitas, tais como; juri Simulado, |

cinema, discussões de filmes, etc.

Esse relatorio, como os chaverim viram, não é propriamente um relatorio
: , :

de planos para o futuro proximo, ou seja ate as machanot. O relatorio sobre a si-
tuação atual poderia se resumir numa peuyena fase: estamos num ponto em que e

possivel começar a se normalizar a vida no snif, Para o futuro achamos que a melho
24 > 1 2 1 1 1 |

maneira de manter hanaga informada da situaçao chinuchica do snif é na primeira se
mana de cada mes mandar um plano de atividades mensais do snif e uma ata do plana

do mes anterior»


