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RELATÓRIO DO SNIF RIO

 

Iniiamos o presente pericdo duas,semapas apos ai shlichut cha-lutziana que havia) sido o marco por nos pre fixado para inicio do ,novo periodo. . ; |A orientação do trabalho por nos esbbelecida seguiu, em grande pare
te, as ו gerais קשש-א61780806886₪,טתמסק8ע86 o periodo que
Se seguia. E |Apresentou-se diante de nos a grande tafefa que era a de transfor-
mar o snif Rio rum verâdeiro snif de vidazm normal, 688200 8%6 88028 1-
merso em uma rátina, conservando as formas mas nao havendo eriaçao no
trabalho. Porisso e guexaue pela necessidade para o movimento naciênal
de um snif Rio mais amplo tinhamos és a necessidade de amplia-lo. |

O que significa isto na pratica? |No setor edue tivo e a necesgidade de se trazer um bom funcicnamen-
to todos os chugâm e a sua ampliação para se preencher shichavot que eg= |tavam pobres tzofim solelim e maapilim principalmente, sentzxaxest ndo,
a shichva de bonim em melhor estados Havia necessidade & criação de pre-
chugim para possibilitaçao dest ampliaçao das shichavot menores».

Tinhamos de dedicar maior atençao a: 1º criaçao de uma vida de
shichva enterex os maapilim, que se ressentiam de sua fhlta tendo conse
quencias quase desastrosas para as kvutgot, o que se refletia tambem noschugim de tzofim 641 2

2º Maior ativizagao ideologiea das shfchavot maiores que quasUsaso
ho periodo anterior havia maticamente estagnado, E3% Na maior integração dos chaverim ao movimento desde a shichvá
de bonim faltando-lheshujto conteudo de movimento FEMEXKES K O mesmo
acontecendo com a shichva de maapilim que tinha deser trazida para as «

Ñ do movigentoy Másxquaxx do qual estavam afasta dos.
4º Integração dos proselitos como fruto do trabalho iniciado no

periodo anterior.

No Proselitismo 5
Para se atingir a essa ampliaçao tinhamos nécessidade de nos lançare

mos firmemente ao proselitismo, ao lado do tra balho eduativo tanto nos
grupos ja formados, devend-se procurar chegar₪6 do trabalho
e ainda atingir a maiores setores da juventude, estendendo-se diante de x

nos a zona sul e a zona norte, estando estaabandonadapelos trbalhos de
proselitisiios Tinhamos que pegsar noslocais de reunião dosgrupospois de-pendia bastante 4,concretizacao Retrx doxtrabaiioo>de Mceiinios toras ₪ do
trabalho e a exigélização dosmesmos em grupos de movimentos

Por sua vez o trabalho de Machlakot nao se efetuava havendo uma
grande falta disto na vid do snif que assim se arrastava sem se sentir m
muito que era um snif.

No setor Chalutziut tinhamos o problema do 6% e 72 garin, que a-
tingia a C. Arkózorof e o problema da continuidade dos garinim, alem do
trabalho de Aliat Hanoar. 2

E finalmente em finanças, viamo-nos as voltas com tremendas difi-
culdades representadas por uma grande divid, devida a fálta de experten-
cia no trabalho efetuado no preiodo passados

máo-est 97.Pudemos pereefber-que mmrizamxgramiaומכ 1x
Ohservá
2 UA

Observando este quadro geral pudemosx perceber quejao lado das
falhas potrabalho no periodo passado havia um grande obstaculo que era
a divisao natural do Rio que faz com que no Rio tenha de se atuar como
em doigeampos, sem falar em Niteroi que tem estado tambe ₪ toblmenteñ
esquecido.

  

    

   

a divisáo da cidade a posição do snif e a pior possivel pois



- e
-ele se encontra fora de ambos os campos de sção sendo dificil o destocamen-

to de chanichim e proselitos para a atual sede. - 5Isto e um dos f tores mais forteg de nao se conseguir ampliacao do nu- *mero de chanigchim os quaignas shçhavot menozes não so ge disporiam apare-cer no movimento mas fariam quegtão de tal desde que a sede se localizasse
em local mais acessivel-

Por esse motivo não se conseguia trazer kvutzot inteiras formadas emuma mesma regiao mas sim individuos esparsos sendo ag composição das diver-
sas kvutzot do snif formadas a base de chanichim de ambas as zopags

Por sua ves o trabáho, mesmo com oschanichim pregentesf| tambem apresenta-
va grandes dificuldades por ser difiçilm a ativizaçao deles no meio da sema-
na nolisnif

,

tornando-se assim ums sede de fim de semana. Isto tinha uma com
sequencia direta no trabalho de machlakot que nao g¿ederiamtidizar podia cor
tar com a participação dos chaverim, Tudo isto gmxktkk contribuia pam trans-
formação dasede,g em si bastante aproveitavel para o trabalho de movimento,
em uga mansao desertas

% 0 do proselitismo no periodo passado foi de concehtraçao de
tra alho na zona sul justificada pela constituiçao dos proselitos desta que,

pelo ambiente cultural mais propício, apresenta 2810008 1201618886 12%6166-
tuais, ligando-se mais facilmente aos grupos de proselitosycomo 10081 6
discussoes. Quando na לסם nortekxa havia grande dificuldade na formaçao dos
mesmose 0 2

2 Agora, em mejo a este trabalho, ja se pode tirar algumas conclusoes que
devem ser confrontadas com as necessidadesdo movimento para se orientar o

trabalho nesse periódo. a
Com o trabalho no grupo da 2028 811,6 quey dagas as condicoes

locais,_ existe uma grande dificuldade no leva-los a conclusoes praticas, a
definicao_pelo trabalho do movimento, em grande parte satisfazendo-se_com
a discussao devendo haver portanto um úntenso trabalho de cristalização
dos mesmoge 1 E

Em לל jd viv=-se tambem a nao possibilidade de se basear o
movimento na zona,sul,nao so ha am a necessidde de se atingir a zona norte
como o trabalho aí deve ser mais intenso em virtude de ser na zona norte o
campo mais real para nosso trabalho o que e comprovado pelo Xkm fato de 0
movimento em anos anteriores ter-se baseado em elementos desta Dmna».

Assim cabe-nos desenvolver o trabalho em ambos os setores e para tal
temos a necessidade de localizarmo-nos nas duas zonase Na zona sul o Ken vai
ter papel de dar mais cor ao movimento, aos grupos, atraves do contacto entre
os diversos grupos, desses com as shchavot menores sadodesenvolvido um trabalho
njerno no snife e tambem atividades que liguem os elementos de uma mesma sh-
e. ne mesmosigx diversos lovaise Na zona norte temos de iniciar o trabalho de
proselitismotambem logo acompanhado de trabalho com ghchavot menores, para dar
mais vida demovimento ao Kens Para o trabalho com as sghchavot menores primej=
lançarese-a mao dos madrichim disponjveis nos diversos chuguim e y Posterior =
mente, os chaverim componentes dos pre chuguimo

O prazo por nos fixado para passagem para 088 chuguim € para as pro=
ximidades das provas parciais, deve fjcar claro que o trabalho naosera interron
pido enquanto estivermos nesta sede, nao devendo tomarmos de novo a febre de =
procura de sede, que tanto prejudicou o snif no gexkmiz decurso do ano de S4.

Foi encarregado umchaver pera a procurg de sedes. Quanto aolado finan
ceiro, esta se iniciando um travalho. de ampliaçao dos amigos do Ichud, para pos
sibilitar o pagamento dos alugueis.


