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SNIF CURITIBA

Começaram o segundo semestre bastante bem. Todos os bogrim con—-
tinuam peilim. Dario mazkir, relatou as atividades e os problemas.
Com shichavot tzeirot não ha problemas, trabalham muito bem. Os bo-
grim estão organizando peulot para si-mesmo, com alguns ex-bogrim que

estudam em Israel e estao em férias em Curitiba.
Preparam intensivamente o tochnit que receberam de incumbência no

Kinus Chinuchi em julho, com o tema Chevrá Israelit para magshimim.

O Snif é bastante bom, já pagaram a maior parte e tem dois anos O

para completar o pagamento, Foi adquirido pelo Vaad Horim. Falta po-

rem uma quadra de futebol, e neste terreno _nao há possibilidades de
jogos grandes, jogam na rua. Os bogrim verao possibilidade de adqui-

rir parte ou todo o terreno do lado, no futuro.

Encontro. com o: presidente da Federaçao-Arao e diretor do Vaad ho-

rim. Falou-se sobre a falta de atividades dentro do marco judeu/sionis-

ta para as idades 20 a 25, quando os jovens que não fazem aliã se a-

fastam do movimento e procuram amizades entre os góim. Falou-se tambem

de necessidade de um sheliach ( não há nenhum em Curitiba) ao estilo

de Recife, quese divida entre a escola, a coletividade e o movimento,

O presidente não via, porém, como poderiam custear tal gasto.

SNIF PÔRIO- ALEGRE
1

Começaram ossemestre com bastante problemas,dificuldades de preen-

cher todas as funções de ehadrachá em shchavot bogrot, pouca presença

nas peulot e sérios problemas com a kvutzá dé mordim, que serao a li

rança “no próximo ano. Decidiu-se acentuar o trabalho educativo com she

shichavot bogrot. Por exemplo , decidiu-se fazer uma machané de tres

dias para shichavot bogrot em 7 de setembro.

BOGRIM- Fora Vitor, que se afastou no fim do semestre passado ,

continuam todos em peilut. Pínico-chinuch, Marcelo-Mordim, Liana-préchug

Luis David-Guizbar, Elaine-proposta para magshimim, e Katan. Quase to-

dos preparam sua 8 ,ס8ע8 0 proximo ano, assim que no snif ficarão 2

bogrim + 2 que voltarao do shnat.

MAGSHIMIM- São sete, dos quais dois são novos. Uma (Mirinha)quer

ir ao Machon, os outros para o Shnat. Por enquanto nao tem madrich,

decidiu-se na mazkirut que as peulot serão dadas no Beit-Sefer רט

chim e outras funções necessárias serao repartidas entre os bogrim.

Há ainda a possibilidade que Elaine receba o tafkid de madrichá.,

MAAPILIM- São 8, dos quais alguns vem só às peulot. Esta se ten-

tando irtegrá-los em outras peiluiot do snif. Quatro sao peilim.
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MORDIM- Já são madrichim, tiveram pré-chug no semestre passado .
Há problemas chevratiim na kvutzá. Consideram-se uma má kvutzá, ou
pior. Marcelo tenta melhorar a situagao. Trabalham segundo tochnit
Século Vinte.

BONIM- Madrich Luis Davi- Pré-chug,Liana . Há um bom núcleo de
chanichim. Está se fazendo um novo tochnit, O Homem e a Sociedade.

VAAD HORIM — Há um trabalho que não é constante com o Vaad, em
geral em função de algum mifal para conseguir dinheiro. Eles recla-,

maram que só dao para tnuáã, não recebem. Decidiu-se que Marcelo será
o madrich dos pais, centralizará as atividades e preparara peulot, 2

por mes. Comegarao por organizar um Bingo para. o Shnat.

Em resumo, tive a impressão de que snif POA funciona bastante bem,
os bogrim estão muitas horas do diadispostos a trabalhar, e há atividaz
des tambem durante a semana. Há porém, uma lacuna com o que diz respei-

to ao trabalho com a coletividade e no que diz respeito ao trabalho co)
os bogrim, Discutimos também a possibilidade de se enviar um shlichon
do Rio ( André e Brenda) e os bogrim colocaram que se nao for por um

tempo razoável (até julho 84) nao valerá a pena tanto esforço. Decidi-
do fazer uma reavalização com André e a Hanhagá.

CONTATOS NA COLETIVIDADE-

PIONEIRAS- Encontrei-me com a Presidente, Ena Raskin, e mais duas
ativistas: Sara Gerber e René Rubin. Ena resumiu as relações com o mo-
vimento como razoáveis, há trabalho em conjunto. No último Congresso das

Pioneiras em POA os bogrim participaram porém houve alguns mal-enten-
didos na tnua com relação 8 metas estabelecidas para realizar (parte
técnica). Colocou-se também a realização de mifalim concorrentes e pa-
ralelos entre a tnuã e as pioneiras, o que exige maior integração e aju-
da mútua. AsPioneiras também estao interessadas em receber relatórios
constantes sôbre as atividades do Habonim-Dror e não só nas horas de 9
aperto. Ena colocou também a necessidade urgente de um sheliach que
coordene o trabalho e aumente a motivação no movimento.

WIZO - Colaboram mensalmente com o movimento, e segundo as neces-

sidades mais urgentes. A Presidente, Anita Soibelman, pediu maior inte-
gração no trabalho, a exemplo o Bazar que estáo. realizando, do qual o

Habonim também participa.

ESCOLA ISRAELITA- Encontro com José Blumental, diretor da Mante-
nedora da Escola. AÍ fizemos alguns esclarecimentos, com relação a
abertura da Escola nos últimos tempos para com o Movimento. José pro-

testoupelo fato de termos colocado para personalidades que passaram
por Porto Alegre que não nos permitem trabalhar na escola, Decidiu-se

enviar uma carta de esclarecimento a Akiva Levinsky, guizbar da Sochnut.

Colocou-se também a necessidade de trabalho conjunto e possibilidade de

aproveitarmos 0 recreio para divulgar o Habonim.

FEDERAÇÃO ISRAELITAS É a organização mais forte e influente do

ishuv, considerando-se sionista sem porem auxiliar diretamente os movi-
mentos ( Habonim e Shazit). O presidente, Abrão Faierman expôs o papel

político pró-sionista que tem na sociedade brasileira, apresentando nossa

posição perante políticos influentes e' conseguindo que estes sejam re- 
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cebidos em Israel,

GARIN ALIÁ -

Há um garin prontoza viajar no começo do proximo ano, Todos pres
tendem em alguma etapa estudar na Universidade e nao se vem obriga 2
riamente ligados a qualquer kibutz. Deste garin os que estao mais certo
são Marcelo, Elaine e Liana, sendo que Katan, Pinico e Luis Davi tem
problemas com relação a data, Decidimos que eu escreveria urgente a
TAKAM e a guezer propondo a estes encontrarem um marco de kibutz que
responda as necessidades destes bogrim.

Com a aliá de vários bogrim, será criado um espago no Snif, que
será parcialmente preenchido pelas duas chaverot que voltam do 9
porém todos os magshimim tambem estarao em Israel. Éste é outro mot -
vo pelo qual temos de encontrar um reforgo para este snif nos proximos
meses. /

 


