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|05 6 המס, dois periodos nitidamente diversos de

trabalho, O primeiro, nicitarenie marcado fundamentalmente pela

passagem 03 6101807013 ao grupo da chativé, bem acompanhado de uma

₪ קוב 0 forma se lançou de global ao trabalho. Des

: 80 básica do sn conseguimos escapar à roti

multiplicaram-se as atividades, Os oneguei

1 rtzaot, Boss ADot e o que foi de

houve um de aprresentaçõe

preparas: 8 188080768 bom número

Decorreram qa o novo e melhor contato cow o ishuv, que vinha

sendo descuidado ternamente, a melhora da vidad tmuatí, pois Jas

samos a contar com maior ní le --im nas קי o que

possibilitou ) a tri ho je peri que foi o reagrupamen

à ivisão de trabalho mais definida, uma maior

kvutzót c os chuguim com al gumas exegõ0es; puderam

ni ão, seja nas atividades, Em suma,

samos e que infelizmente sofreu uma

ivos que seguem,

periodo, “rend o modificações sucessivas

por neces 5183668 nacionais, modificações

felizes. parao snif: con resultados imediatos, seja no
AS, POUCO
0 de kvutzót, centralização administrativá, e consequente que

homogeni.ed ade já alcançada pelo grupo, Quebrou-se pois

E nte , E pasa oa uma

mento ₪ s omen' a: tenpo « is, Vem sendo

garosamente sem uitranssar no em 2, at 1 ו do mcão perl

o Cnodesh Fatauá unentovêse o ritmo de atividades em to

chlakot, avi 0-68 nim, de alguma forma se 1

ertan $ ão foi satisfatóri Deste scgundo pe
et

be que
jovens a problemas E10

alho nas coisas do snifs de
rogramacáo esportiva e 0

Também desta fase,
eletrecidade e 1

hanichim que“irão à Esc
não. só aqu 3, como mu-tos outros.

com um func ionaménto relas ivamente

Cnug ktzoi, que pecou no entanto,

jue tiveram suas atividades,

incluindo-se Zona sul e Niteroi,

1 de chinuch, nao m y
adrichim aptos a pegar os tram»

So ação do prê-chug. qe será somena

prepa "amo

dbalho de me
muito grande, o, trabal

tando com uma boa kvutzkA
ha do salt e que por seu

jovemy um pouco mo
tamanh > ghevra ja | na asa ada, perdeu-se

ente

marco shituf, realizou ativida-
, פברה do a uma trad iç ão anti-  



CHINUCH

Análise Geral:-Y

1, Existência de um grupo grande de chaverim maismvelhos no snif, '
localizados parte no chug de solelim e em especial no chug de bonin,
Sua atuação como grupo Ge trabalho, garantiu ao snif em suas mais
variadas fases, uma estabilidade interna quer dentro das shichavot,
Por serem seus madrichim, como nas «a tividades de carater geral, tal
comg: oneguei-shabat,hartzaot, eto,

Equipe de madrichim de shichovot menores inexperiente e muitoל
falha,

3. Chug de mapilim em mutação constante, sem permitir trabalho de
maior alcance,

4. Zona Sul e Niteroi, como campos de trabalho com madrichim espe
ciais, sem os resultados correspondidos ao esforço emprendido,

O objetivo a que nos propunhamos, era uma maior dedicação in-
terna, favorecidos agora pelo grande niímero de chaverim mais velhos
do proprio snif, Neste sentido, conseguit-se uma regularização de
gerações scquentes de tzofim a magshimim. Nas shichavot menores,nor
malmente só funcionaram 1*ou 2 kvutzót, as demais cram núclebs ou
somente chaverim esparsos. Em grande parte no chug de tzofim, isto
se deve ao grupo de madrichim, além das difienmióados particmlares do
Rio, tal como o grande número de clubes que muitos cursos no sen=
tido de atrair jovens, especialmente na Zona Sul,

Até julho, o snif passou por um periogo agitac >» mais caracteri
zado pela participação em atividades extcrnas e um conserrante gran
de número de chanichim que participavam aos ensaios,etc,..Foi um bom
inicio, tendo em julho alcantado seu auge, já com mais atenção in=-
terna, Deste mês em diante, houve uma certa quebra no ritmo, tudo
continuava furgionando normalmente, perém mais maquinalmente que com
certa direção, Criaram-se as oficinas no snif e o chug miktzoi, que
criaram grande interesse, O Chodesh Hatnuá foic bom, mais caracteri
zado por atividades do snif bem sucedidas, que no específico de un

 
por ב

Chodesh Hatnuá, Fizemos competições esportivas que culminozam com à
inauguração da cancha de ba t iluminada, uma boa messibá docKKL ,
Hartzaá sobre o Satidáneroutificial, funcionamento de oficinas,de
vm pré-chug de tzofim e mais s ão do Vaad Hasnif,

Dentro de toão o ano, deve-se pessoltar o trahalho de chalu-
tziut, “como um dos grandes objetivos com chsnisiin bonin nespilim e
solelim, Pare este fim de ano, deu=se todo o apoio as peulos do ehum

miktzoi e mais trabelho individual, A perspectiva é de que entrem
um grupo de 5 chaverim na Escola Técnica,

2 kvwutzót nc snif e mais 2 -kvutzót na Zona Sul, sem

y h em Niterci, também não funcinando, esta por falta

de madrich, -- Ni i e ZohaSul: Conforme orientação do Kinus no
primeiro periodo, essiveram pessoas especilmente dedicadas a este
trabalho, mais alguns madrichim do snif, Nes tempo existiu mesmo

um kvutzá de bonot e uma do tzofim em Ni à e 2 na Zona Sul, se

bem que nunca como kvutzá realmente, ape: ONO grupos, enscini-

mente tzofim e mesmo alguns bohédim, Devi às negeessidades do enif

e também as dégiculdades existentes, resolvemos não abandonar su tes

2 campos, mas ligar as kvutzót aos chuguim do snif e mác mais colo-
car pessoas especiais afora o centralizador,   

Desde então, pode-se considerar à oxcessão de algumas bonot
ae Niteroi, como inexistente, Como perspectiva, nos) Parece, apesar
de serem diferentes os dois campos, que no momento em que o snif o.
fereca condições; dcwBse trabalhar nos tes lugares com elementos mais
concretos, Na Zona Sul, isto significa uma sede,  ה  



Rã de se considerar

Ds Pro o dama maior do ג verte todo o periodo, foi na equipe
. 1 Com a entrad guns bonim ac chug durante as ma-cáanot, abromese vossibi: Ss reais para 0 próximo periodo, espe-clalmere no sentido de criar novas kvutzót no centro,

regula: uizá mais velha desta
vézes em sua pre-

pára o próximo perio-
181 ? m, Neste lucar, além
vêzes foram s tituid existe com 8

ra dos clubes,

snif, 2 na Zona S e 1 em formação no

=

no snif e 1 em Niterói, No inicio, trabalhou-s
0 . bonim na Zona Sul, que não deu certo, Ambas askvutzót snif são de evolução desde tzofim no movimento, contando

com um númerc A de cranichim,

  
de shichv£ into ipa sempre en to
enresensaçoes sonistitue uma pers

na e ex Pad ב4 0 shut

lho além da vida 66 kvutzá foi o de chalutziut,
vie-

unnto a quantidade, É fraca; pre
a as de madrichim, A kvutzá mais

1 & seguiu. ho. du snif, conta com 5 chaverim, considerando
ada que um dele al ao Mac: , O problema da continuidade da mes-
ma, será una das 1 ( "des xim 4 . nescessidade de

] judio enbém o sn la falta de hartzaót,ete
1 4 &s embora já no fim
2ntusinsmo por parte de grande nú-

: o LO Dao é gel com -grande número
de chan E sen mesmo a melhor ividade do -» Somente no
fim) tomar S em excesso : 8 sec na facilidade do u-
sual, sen nad le novo cm cipaimente mn Pouco "reparados pex

620% O ambiente geral é bom, canta-se muito e existe umo7iva SE

123 todo o perio

Dax isto Deve-se “ão ano todo Muitas vezes
Alguns ל gera às em

depois tor-
L , dada por um

muito 8 1 ?
s obreiros ¿e Isra dada pelo Jimico,

entos pouco reg 1 ; ÉS um pequeno grupo,
period | 0 icar o sistema,Contgta.=

s aulas perman: 3 no Vachon,À ideia
contrávamos no final do periodo,foi

dieno te tudos os sábados tomos uma1 um המ50סב o de E Pame próximo ano,deseja-
. 0880 6 4

pars ] 1 sc antever perspec-
ו8

tivas far dele 10 Bhichya de tzofim con tum maior númerode madrichim,o gue pez : um aumentá 23 880278 8210276 06 3016
le uma kvutaé da shichvé de tzofim e o trabalho4ב8506lim com

no Meier, Shichvá de bonim.uma.kvutzá quo permaneve e uma kvutzá de

lição porer   
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bonim jovens  Shicehvá de maapilim,com uma kvutzá a mais, passada da
shichvá de bonim,

Deverão ser aumentadas as shchuwvot,apesar de pi existo já certa
herida manter-se o ambiente geral do snif de cengdes e dansas, teatro
que um dos nossos grandes elementos educativos,

Quanto ao trabalho de chalutziut,além de constituir o já exis-
tente, isto é,oficinas ,chug miktzoi,será necessário o acompanhamento

dos chanichim em Escola Técnica,
E finalmente,um maior e mais responsavel trabalho dos chaverim

bonim e maapilim nog trabalhos do snif;

. MACHLAKA DE CHALUTZIUT: Esto Wachlaká constituiu-se na Machla=
kámais importantesosnir,por dois oa principais¿12)A intro.

dução;no chinuch do movimento,do elemento chalutziut como fundamen=
tal na educacáo de nossos chanichim,22)A existéncia de grande nº:
de chanichim para a profissionalizaqa0,e a consequente necessidadé-
do acomoanhamento tédáico e prático desses chanichim nos assuntos
que dizem respeito à profissão e esta ao kKibutz, Sua

Talvez por falta de experiência,o trabalho começou um pouco tar=
de,quando entramos em contato com chaverim de outros snifim na peu=
14 da chatlvá,e derois cem à vinda do shlomó, pudemos fazer um tra
talho mais efetivo,

Fundamos o Chug Miktzol w fizemos funcionar as oficinas de ele-
tricidade,marcenaria e fotografia ,0 Chug teve um funcionamento rogue
lar bi-semanal,constituindo-se num dos pontos sltos do snif,com peue
lot muito 0888 e com um comparecimento gronde,não sendo o que nós

queríamos, pois era a intenção de haver um carater restrito desse
Chug Fizemos passar como 1º peulá do Chugpuma séria de filmes técni-
cos que foram O estímulo de novas renlizagdes yvisitamos uma 6Xpõm
sição de automoveis, caminhões e carrocerias,tendo os chaverin conhe-
cedores dado amplas explicações sôbre o funcionamento deles,

O chaver Kadmon deu uma artzaé sôbre "Profissão e Kibutz' mui
proveitosa,com discussões e boa presença Uma artzéá completa sôbre
"fotografia" foi-ngs dada por uma pessoa de fora dc movimento, tembéem

com bons resultados ,0 ponvo alto,porém,dessas atividades de carater
geral do C,M, foi uma artzaá itustmda e profundasdadav pelo professor
de Fisica da Escola Técnica Naciona Eugênio Pelerano,

Além dessas artzaot,o Chug Miktzci teve outras atividades, destas
candomge um jurá sôbre Ciência e grciedaãe e afeitura da Piná de Chame

luiziu yqur nao teve regularidade, icvido a não insistência do chaver
responsavel,

As oficinas tiveram tm funcionamento regular a partir de agosto '
com a Visita de: chaverá chinuch de lanagá,£oi intensificado o trabalha

Um número regular paasou pelas afédinas,mas só um pequeno grupo
trabalhou nas oficinas com regulacidade,

Iluminamos o campo de basket, fizemos as tabelas e os aros,al-
guns trabalhos de marcenaria,um mapa de Israel iluminado,alguns

chaverim aprenderam a revelar fotografias ,notando-se no snif um ambi-

ente bastante favorsvel em rélação ao trabalho, consequência fo fun-
cionamento das oficinas, mudando o especto do snif,

Somos de opinião que a Hanagá Artzit,assim como tem uma Machla-
4 86 Chinuch ativa, tambem tenha uma Machlaká de Chalutziut que se
preocupe com tipos de oficinas,tipos de trabalhos a fazer nas ofici-
nas,deta lhes(o que 6 muito importante para o funcionamento das mesmas)

tipos de peulot para o Chug iliktzoi e Pinot de Chalutziut, preocupando-

se comique coisas que deram certo num snif sejam levadas a outroa

snifim,Tambem achamos que a Hanagá reserve quotas egpecidis para ofi-

cinas, compra de ferramentus e pequenas méquinasyebc, etc,

Quanto aos chaverim que farão exame para a Escola Técnica sómen-
te 5 prestarão exame sendo que o cursinho não teve funcionamento re-

gular,por culpa exclusiva dos chaverim, que não compareceram às primei-

ras aulas,
Tambem estefe a cargo da Machlaká c trabalho quanto a ehtradas ₪

em hachshará,exames médicos etc y bendo sido eficiente na medida em

que foi necessário,   
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SHLICHUT:: Marco a jumho-Magro e Rosa sjulho-Magrd, Rosa e Hugo;
Agosto a dezembro-Rosa ,Shlomô,Naftali,

ho exami

silichut;nesse ano mais do que emem suas constantes modificações
diversas fases do snif,

- Há muito que no movimento sechuiot por perigdo de um ano int
principalmente em relação

atráz e
Lacchut,foi pouco feliz,rrejudicando-

Dos 5 shlichim que tivemos yapenastantes tivemos 3
nas,C
segun

anum

por meio-periodo
omo consequéncia ¿temos um ex
a

o

0
881
mesmo a

à
O
0
1

mo dissemos ante
chut.Se no 12 semestre,o st
conteceu à equipe de shlic

tegrou no grupo de trabalho do srilspreenchendo todas as necessidades !, ia Maskitut,no chug de maapilim,e
mesmo ¿Magro no acompanha mento
apresentações exterms,Rosa no
huguam Em julho,atingiu o

la a sensação de que
do tudo fazia crer que
mesmo, para que pudéss

* arraiga-las,uma plani
azendo as sucessuvas mod

,501 fundamental na

narms as fases sucessivas por que passou o snif,nota=remos que elas acompanharam o quadro de modificações da equipe de
qualquer outroço fator shlichut

determinagao das

constatou a necessádade de shli-
eiro e ro entanto,nesse ano, voltamos

ao enif Rio,a planificação de shli-
-nos consideravelmente,

1 ficou durante 1 anoçãos res-
e um que aqui ficou por um mês ape

: templo concreto da kvutzá Bror-Chail;linha do snif.que teve, quatro madrichim durante o veríodo de

Soa situação do snif,correu paralela com a
evolúiu em escala ascendente,o

1t de então (Magro-Rosa)que se in-

“tor de chinuch e no acompanhamento
f o auge e em cada um de nosgos
muito não via o snif em tal situa

no 2º semestre o grupo de traba-
105 consolidar as conquistas'do 1º
ção infeliz de chaverim respon-
cações fez com que se perdesse

idade de levantar o snifwfazendo esumecar os aros anteriores, :«do desastrado "proselitismo", e iniciando uma nova era para oia sido aquela a opertunidade,pois nunca um grupo de trabalholetou tá
as modificaddes ocorria

ntement snif,Bem desmer
ar a equipe de

coord e E Erupo de tre
foi pre ] es? Ss esp far. pa

perica

HASNIF atravez da
organizacional do snif,que

namento
n não pertencentes à Ma

1 por outro lado a total cone
ortantes até os minimos detalhe

m que surgisse a ideia da criaçã
melhor e mais ampla distribui

ssim um grande número de chaverim
y is velhas .Discutida em

sta de criacáao do Vaad Hasnig lev

9

₪

-ב temos aqui algumas linhas sôbre
Li o
nhavot de bonim,maapilim e
rigatôriamente ckever da

/ nif é el

L
i
a

magshi
Maskitu

exto pon chapa

כ

vo Vaad Ha
ziodo,no mesmo tempo em que é

Vaad Hasnifnáo vem modificar o
ponsavel pelo snif,dela de

analquetarefas
os cargosseguintes do

o ben com uma s

iS Sofreu o

2. Dem como as'propostas 86096 o

Vaad Hasnif composto por dois

t,1um total de 11 membr

es dxs ksx cabiam áquela,
Vaa

hlichut tão pêa,
grupo de tm balho e con-

alidades ¡los chaverim que
clas as exatamente
icação ocorrida
ndimento da mesma,

yv no setov de
20 Maapilim,n3o

riodo uma shlichut

valho
Pa,

constaúação de certas falhas na esa
se Chegou a idei 2 de Vaad Hasnif,tradicionais Machlakot,um coupleto afastamento
skirui: das responsabilidades pelo
entra go das tarefas,desde as máis xks sôbre os cla verim da maskirutyfez
o de un organismo qe permitisse
ão de sesponsabilicades ativisando
pertencentes a tólas as kvutzot ds:
aprovada em Maskirut foi essa pro-
38 5 888118 (lalit,em outubro,sendo

seu carater e funcionamento,
as mesmas?
chaverim de cada kvutzá das sho
"e mais um maskir que deve se

os
ompleta em Asseifd Claãit de infei
eleita a Maskirut, E

fató de ser a Maskirut o. Último. ora
pendendo apesar de*transferir pa-

e

Hasnif,e com suas respbttivas
cnador geral,elemento de ligação com ה]רזי

distribuição de taksivim para ase diversas Machlakot do Va
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Sgan-maskip-atas, distribuição de Jornal Dror,anúncios(emconjunto com |o chaver responsave? da Maskirut),manter o snif informado dos traba-lhos do Vaad Hasnif, 1Omanut-Controle de chyguim,de pequenas apresentações áternas e ex-ternas ' desses chuguin,
Kishut=o próprio nome já explica, ,Itonut-Itonei kir e parte técnica dos itonim das shchavot .Tzofiut-o nome já explica,(2 chaverim neste 'cargo),Kranot-Trabalko intemo eexterno para o K,K,L,Safran-implícito no nome
Menahel-hameshek-responsavel pelo patrimônio material do snif e sua| Conservação, :

¡  Oficinas-responsavel pelas mesmas,

“Constituição do 1º Vaad Hasnif:Maskir-Levy (Maskirut)
Sgan maskir-Natan(K,Neid4)
Omanut=Bety (magshimim)
Kishut-Pedro(K,B:Chail)
Itonut-Arnaldo(K,B,Chail)
Tzofiut-Helinho(K,Neid4)

| * Mauricio(KLin Dorot)
Kranot-David B,(K,Eim Dorot)
Safran-Dani(K,Shalevet) »

Menahel-hameshek-Cesar(K,Shalevet)
Oficinas--Shlomó (magshimim)

Após algims meses de trabalho, podemos tirar conclusões poditivasacerca dos resultados do Vaad Hasnif pois atingiu em grande parte asfinalidades para as quais foi proposto e m medida er que existiramfalhas elas se devem ao mau desempenha individual de um ou outro com—ponente do Vaad Hasnif e não ao organismo em si,
Dissemos anteriormente que a ideia do Vaad Hasn: £ veio como con-sequência da constatação de falhas m estrútura otg.nizacional do

snif,ou melhor,dos snifim de um modo geral Queremos tecer algumasconsiderações sôbre as mesmas bem como levantar novas propostas, tendo
já'atraz de nós um experiência com o novo organismo que 6 à Vaad Hasnif, Não corresponde mais a'realicade de nossos dias a existência de
snifim tão ampla e numerosa,Além de não existêr funções de maskirutara o número de cm verim que hoje dvia Boze parte,a situação haje em
día existente faz com que a Maskirui; seja uma etapa natural e ine-
vitavel para todo e qualquer magshim no movimentosdeixando de existir
o critério seletivo para a formaçãoda s maskituiot,Por outro lado, fun-ções que hoje em dia pertencem a moskirut como tzofiut,itonut,kranot,etc,podem perféftamente transferidas para um organismo como o Vaad Hasnifonde se dividem entre um maior numero Ce chverim e portanto esa 7tende a responsabilidade pelas coisas do snif a um nº mador-de chaverim| Nossa experiência com o Vaad Hasnif assim o demonstrou ,Levan-
tamos como proposta para o Kinus o estudo das possibilidades de re-

| dução das Maskiruitt bem como a criação do Yaad Hasni:' em todod os
| snifim do movimento,

   

SGAN-MASKIRUT. Teve um Zuncionamentt irregular duranto todo o
periododevidoauma não concentração dochaver resporsavel no cargo
bem como devido a have” uma desorganização grande nessa Machlaká des=
de periodos anteriores ,A cencentração total no trabalho chinuchi trou
xe tambeh uma certa desvalorização da importância do trabalho degsa 7
Machlaké ocasionando un relaxamento total. nos tra balhos da mesma,

| Isso,aliado à inexistência de um: secretaria admiiistrativa,como
| era comum em anos anteriores, trouxe una série de Projuizos para o mo-
vimento,pois contribuiram para o já tradiciôna] conesito que se tem
de o movimento náo ser dos que mais ee destacam « matéria dé orga-
nizaçãD, a à 4 : > . ;RELAÇÕES EXTERNAS-Foi este ano,até o meio dy periodo, creiomemו apresentações externas,que foram múl iplas e variadas, e
das quais nossaimos relativamente ber,Con a Un ficada local  rática

AA

4

| mente sc restringiram a isto,nossas relações ;0םש 0 Machon,a .em destas

a participação no seu cobo,alem da c memoravio de Yom Haatomaut, feita
jpela:Federação das Sociedades Israeli as do lio de Janeiro ;no que tange
às Pioneiras e á Wizo:com as primer s mant vemos relações de rotina,
participando em messibot e em reuniões as quis éramos convidados ou
íamos com alguma coisa especial colaboraram:

 



riapimr A 

1saldado uma parte do deficit do snif ¿com a Wizo,mantivemos erradamen=  'te ligações esporádicas, sendo de bom alvitre intensificar estas rela- |,S0es,por mma fórça no ishuv,e as possibilidades reais de ajuda que |poderão hos -dar, Em relação ao partido, pouco temos a acrescentar,é um |organismo ,se tal,acéfalo, principalmente após a saida do Ben Tzvi, tom |quem mantinhamos relações pessoais,
Foi tambem formado no inicio do

presentações externaspclasentação do Madrigal Renascentista, que infelizmente não foi financeira-|mente boa,por um série de atividades do escolas(4 formaturas no mesmodiaje uma inexplicavel reserva do ishuv,
Realizamos tambem uma regular campanha do Winterior ae reguletados regulares que podem ser vistos no relatório de Guizbearut,
9772 Assunto:relatórios, eleição de delégação ao ki)nus,debate sôbre o próximo periodo. 1a)Leitura de relatfrios=dcbate sóbro o relatório de chalutziut,propostas de modificações-trabalho em geral no snif-acrescebtardemonstrar que os chanichim que vão à ETN mão independente da Mach-laká de Chalutziut,

Acrescehtar que sá após a visita da chaverá chinuch que o trabalhotornou-se 6107100 ,
E :Acentuar que o trabalho decaiu no final do periodo,

b)Eleição de delegação-5 delegados e 2 suplentes, 'Proposta da maskirut-Leo,Dudu, Levy ,Salomáo e Mery.suplentes-Pedro e Shoshana Rubin,
Aprovado

c)Próximoו periosdo-Previsões favoraveis em relação ao ishuv,Necessida-de de organização interna Possibilidades de expansão das shehavotmenores em bairros como o Meier e Niteroi com & ajuda de Bonime Maa=pilim dos próprios bairros Formação de grupos kr gstuim artísticosos mais diverwàs com olhos voltados para as apresentações externas , Hzbem planificadas e ainda mais usa&s como instrumento chinuchi, |
MACHANE DI TZOFIM SOLELIM-A Machané pode ser considerada como |

  
1

regular,Sob o ponto de vista de sHciiavot, pudemos notar uma superiori-dade de tzofim sôbre a de solelim Apesar da inexperiência de Seus ma-| drichim, sentiu-se máis o aspecto de kvutzá, tanto no grupo mais novo'quanto no mais velho,6 programa de sichot foi aplicado e os chanichin| O absorvcram como foi mostrado em wi torneio culturak sôbre o mesmo,| A Parte marcante da Machané de Izotim foi a Haflagá e a gaminkadaà 3º vista Ne Machané de solelim,ressentiu-ie da faltade madrichim,Ha-via entre os chanichin grande parte de prosélitos uma guishá não muito9 boa,conseguináo os madrichim superar este ponto não houve un espiritosde kvutzá que pudesse reunir 08 chanichim em torno 66 8160 Haflagáque deveria ser como sempre o vonto elto,desta vez não o foi,creir queum pouco dé comodismo dos madrichim contritútu bastante para que isto'acontecesse,0 programa de sichot foi 'aplicado,Disciplinarmente a Macha-né foi boa e a parte técnica tambem,De um modo geral'a Machané foi |»boa ,Financeiramente,a Machané tambem foi boaçdando margem para lúerojs
SHLICHUT CHALUTZIANA- Não constituiu-se,este mo a shiichut Chalutziana,Ho aspecto interno,aquilo que se poderia esperar deste acon-tecimento, 1
Uma série de fatores contribuiram para isto,1º)0s pfóprios cha- |verim da shlichut não eram para o trabalho de ums snifjum bom grupo |que pudesse transmitir coisas de chalutziut e hagshamá, :

29( má organização da shlichut,onde poucos se entendiam, obrigando os |chaverim centrais atquebrar a cabeça para coordenar o trabalho,no que |foram pouco felizes,32)0 próprio snif,que encontrava-se num perbudo de |integração e óàrganização internae não estava em condições boas para ineterromnper este periodo por uma semana e quebrar toda a continuidade |do trabalho ,4º)Peulot mal preparadas pelos 'chaverim da shlichut em |comseguência dos dois 1ºs itens já tocados, ב | ,Hã que se notar que,apesar dústo,os chanichim sentiram a shlichut, |e a respeitaram, inclusive,elogiano-a, isto pelo tm balho que «s ה 4

|

ו

do snif se encarregaram de fazer,
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comparecimen+
Peulot gerais avam bem Preparadas;mas algumas tiveram êxito,Deve-se,nos préximos anos estudar estes problemas com crlma e
antecedência, para que não haja repetição de erros já cometidos,

Machãdká teve um desenvolvimento bem maior do que nos

ב
periodos anteriores Várias atividades desta Machlaká até hoje ressoagho snif,As principais foram:1º)Grande Ichudiada realizada em Julho,que constou de volei, basket,e

os no snif e parte em campos de

futebol, sendo Parte dos jogós realozadora,
22)4 inauguração daiquadra iluminada de basket, foi outra'grande rea-lização da Machlaká Depois de uma Messibá dedicada ao KK,D.sa she=liach Melitz acendeu os refletores e a séguir houve um torneio inter=
shchavot fato que deu novo animo ao Santo332) Ichudiada de salão-realizada no snif com a participação de todas as

| Shchavot,
/ ו

811880%,8 18021886 4606 um desenvolvimento1 s fazendo izar 4 tiulim 802818 ,1028 tiu-
lim

à sucesso,e Itatiaia, que devi-
- ב0 à má organização de quem competiastransformou=se numa má expe= '

iência,sendo impraticavel a volta 168068 condições acima,
ITONUT> Conseguimos de certa fo'ma modificar um Pouco a tradição

do mál Tuncionamento desta Machtaka .Foram rodados itonim de tzofim,30-
elim,de bonim,al EC E ativá,fcito pelos próprios chaveriz,
Em matéria de 1 sfez-se vários tanto internácionais,do movi-
mento,de Bro» Chail,Israel,e Hachshaféá arte israeli,esc,modificados
regularmente Existe boas Possibilidades de trabalho,mormente com o Vaad
Hasnif,

yKRANOT.. Náo teve esta lMachlaká ainda Cesta vez,proenchida s suas na=
lores Necessidades, visto que a chavcrã eleita no início do ano,nem ₪
quer começou a trabalhar,A posterior Passagem para putro chaver, que ser
via o exército,não -surtúu o*efeito desejado,dado o tempo dedicado por tm
este chaver ser muito Pouco Algumas poucas pinot foram feitas,sem que
se tenha desperta ão interesse grande em tomo delas, sendo nesia época

| tambem a festa de Bikurim,na qual tivemos SLccssO, apresentando um bom
| sucesso financeirc,

jCom a formação do Vaad Hesn3f,no qual há umx encarregadh de Kra-not,notou-se uma maior ativicade Nesta époce ,realizamos a venda de lue
hot com o selo do KKL e à ineuguração da quadra de basket, com entradasonvertendo para c KKLjalem de uma boa entrada em Rogh Hashaná,e que foi
entregue já ncáte ano, sôbre ieto,a volta nos oneguei shabat da kufssé»
o que fái ben Douco,porem quebrou a apatia doa clanichin para com o KKI,Pomos. em destaque neste sctor,a ativiásde do Vaad Hasnif,que tomou
realmente a sério este srabalho em prol do Keren Hakaiemet,o que vem reu
forçar nossa proposta de Vaad Hasnif,

CHAVER EAVAAD- Apreciação geral:O quesetema ressaltar é a centralização due de fato existiu de
todas as atividades 6 Programoções de sua alçada Besta naneira foi pos-
sivel que as kvutzot participessem diretaménte «na Belaboração e apre-sentação de onegúei shabat e messibot internas,Anákise das atividades da Machlakd :a)Sifriáirecebeu um pouco mais de aterção com amudança para uma salaespecial, Foram feitas 2 campanhas de livros e notou-se mais interessepor parte dds chanichim Ultimamente tornou-se encargo de um chaver doVaad Hasnif,
)b)Kishut-ficou quase sempre ao encargo de uns Poucos chaverim pois nãoexiste nem tradição neminteresse Por parte dos chanichim en colaborar,c)Oneguei-shabas-10i praticamente nuio o recebimento dos oncmici shabat
da Machlaká de Chimuch Quase todos toram 81800286080 snit Haveria ES
por isth o perigo de uma especialização de um chaver nessa elaboração,
porem este perigo foi contornado pela distribuição pelas kvutzot,Temosa ressaltar que com isto Se conseguiu melhorar'em muito O ambieaye nosneguei shabat,em que charivhim se apresentavam Jesta mabeira tivemos, umaguei shabat que passaram -. Ser talyez a atividade
eatabilização dos oneg
opel mais importante atuando inclusive como enemariz para o compare-1

  



,

HE A 
1

cimento de novos chanichim,0 comparecimento médio de chaverim er de
50 a, 60 alcançando em julho 75 a 80,
d)Messibot e comemorafies E

“Iniciando o perhodo tivemos uma Messibá de Purim com ainda pouca

pe de chanichim,0 Seider de Péssach, já estando no snif Levy
e Magro, já não apresentam este aspecto, pelo contrário contava com a
partêcipação athva de chaverim,Tivemos,então as apresentações exterbag
de Ion Hagueto,Bikurim, culminando 'com a apresentação de Hertzl Bialik,
na qual fomos de fato ds melhores onde tivemos a partivifação de gran-
de número de chdnichim,Togas estas tiveram suas respectivas comemo-
rações internas,Tivemos no mês de julho,a messibá de encerramento,e
um festival de cinema muito provsitoso,e comemorando Rosh Hashanf , um
tekess intimo e simples,uma negsibd para as shehvat menores e uma mes-

sibá geral apresentada no G,H,B,
Finalmente,no encerramento do Chodesh Hatnuá fizemos uma Messibá

como sempre se busca fazer,Foi ela dedicada ao K;¡K,L,e cada shichvá
teve um Mifal'a preencher durante aquele dia: e cujo fruto 1061 01626-
cido ao K,K,L,,pelos chanichim ao sheliach do Keren Kaiemet,Dépois
houve apresentações artisticas das shchavot, inclusive chativá,com eg-
trondoso êxito,Em seguida tivemos a inauguração da canchh de basket;
Foi um verdadeiro'sucesso esta messibá,onde de maneira chinuchi,foi
introduzido o K,K,L, no snif,

Finalizando, apresentamo-nos numa messibá externa de Chanuká, onde
nos destácamos com a apresenteção de uma peça,taúto pelos efeitos
técnicos,como pela apresentação prôprismente dita,

Há que ressaltar que,ao contrário dos oneguei shabat,os programas
de messibot que nos chegaram foram utilizados com êxito,

CONCLUSDES E PERSPECTIVAS-Tivemos conquistas sérias neste perio-
dospela primeira vez em muitoa snos,saiu o snif do marasmo, do pessimisy
mo crônico,e da estagnação em que se encontrava Seguindo a nova orien-
taçãpde concentração no trabalho chinuchi e com uma maskirut formada '

por uma chavrá homogênea e dinâmica pode o snif atingir tais conquistas,
Mas muito resta a fazer no sentido de criar raizes mais sérias de

ligação de cada chanizh com o movimento,de funuiónamento dos chuguim :
e de kvutzot com tal,de organização intema e apresentação externa,etcs
E tudo isto dependerá da constituição do futuro grupo de trabalho e 18%6|
quer dizer do grupo de shlichut tamvem, já que parte dos chaverim que ing
tegraram a maskirut fazem'sua ehtrada em hachshará e a segunda linha

mão é das mais promissoras,Como já foi acentuado em outra parte deste
relatório,o essencial na equipe de shlichut não é a quantidade de sh-
| lichim que dela fazem parte mas a qualidade,o que quer dizer seja
| ela composta de chaverim que pór suas caracteristicas venham a pre-
! encher as necessidades do snif,
| Podemos assim continuar o trabalho jã% iniciado, sendo nosso pla-

 
| noreforçar o trabalho em Niteroi nas 3 Sa como no Meier e
na zona Sul,onde agora podemos dispor dr “um loca) para reuniões, local

este adquirido pelas 210201288 ,282%100 e Bialik,A per disto tudo, boa
preparação para apresentações exterm's,que serao exigidas este ano de
10 anos de Israel,pondo-se em relevo o vaior chinuchi destas ativi-
dades e contando com uma melho? receptividade do ishuv,com quem en=
tramos em contato no ano findo,
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Neste saldo não “está incluido a divida de Cr$ 3.920, 00,da Machané

com a Guizbarut,

Empreendimentosa
ללש ?

Campanhke “do +«interdora; יי ces 0395, 00
eo... . e. rc...
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