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Presados chaverim

A
Com o presente relatório queremos dar uma visáo geral de como

se encontra o snif apos o nosso primeiro més de trabalho.

_ A verdade e que neste mês pouca coisa conseguimos isso devido

a não continuidade de trabalho que huuve durante as ferias fazendo

com que tivessemos de começar outra vêz do principio

Embora tivessemos feito uma planificaçao geral do més as coie

sas nem sempre puderam sair como queriamos. 3

Infelizmente ao snif nao aflue grande numero de chaverim, to-

ão trabalho nosso por enquanto tem se resumido ao trabalho indivi-

dual de visitas em casa de chanichim, atraves de um contacto pes-

soal relativamente intenso 6 deste modo retrazê-los ao movimento.

Do antigo centro de atraçao que O snif era para os bonim e

e maspilim jovens - lugar onde se encontravam para conversar, para

"assistir" as realizações, entretanto sem terem adquirido um conteu-

do serio de movimento. o a

Atualmente porem a situaçao mudou, eles ja nao se interessam

a mais poresse tipo de atividades, os bailes e namoros de fora vieram-

Zhes substituir o movimento.

Era esta shichva de bonim mais ou menos numerosa quem compare-

cia aos onegei shabat e atividades em geral; o snif ressente-se dez

les, hoje e se encontra vazio, daí a tremenda dificuldade na progra-

maçao das atividades gerais.

Tzofim: temos 3 kvutzot funcionando regularmente com perspecti-

vas de embreve normalizarem-se completamente; o chug e constituido ,

de dois madrichim da kvutza de maap. jovens e ummadricha da kvutza

de maap. mais velha. E 5

Solelim: Por enquanto nao se reuniu sob o marco de kvutza se

bem que um numero relativamente bom tem aparecido ao snif; somente

devido a contratempos nao pudemos dar inicio as atividades normais.

Também se ressente a shichva de falta de madrichim.
Bonim- nao existe muito mais a se acrescentar ao que foi dito

mais acima. É um trabalho de perspectiva que exige continuidade; exis-

tem individualmente muito bons elementos com quem e possivel se con-

seguir algo.
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Maapilim- existem duas kvutzot yma de maap. mais jovens que tem fyn-
cionado em confunto com a shichva de bonim, isto significa que esta
na mesma situaçao dela. Nela se encontram chaverim bastante serios,

com boas esperanças nossas paga num futuro próximee entrarem de fa-

to no snif, no trabalho de hadracha. E
A outra kvu tza de maap. atugl maskirut compoe-se de nove

elementos, quase todos assiduos, porem numa situaçao de apenas terem
reunioes de kvutza sem participarem do trabalhodireto no snif (com

excessao de uma chaverá que sim participa). Estao numa fase que po-
deriamos chamar de estarem recebendo apenas. k necessario um grande
trabalho individual e de grupo com eles atraves de um aprofundamento

ideologico para melhor compreensão do que é o movimento. Pretendemos
formar o grupo alef nesta semana, crêmos que isto possa trazer bons
resultados ao grupo.

Sem mais, por ora, despedimo-nos com nosso
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Pela maskirut

 


