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PELATORIO DO SNIF CURITIBA,==
ÉIIMOATZÁ ARTZI2 PA E E 7 .- ה 7 d . ;12PARTEGERAL - Por Ocasiao do 42 Kinus Artzi e do 12 Kinus Ghinuchi, encontrava-s0 Osnif Curitiba em situaçao bastante anormal, pelo que não participou dos mesmos,

Agosto do ano Passado, esteve o chaver Bariach om Curitiba, onde tentou reor-
שמ
anio 4 , + Sanizar4 o snif, tendo dado sómente os Primeiros passos para tanto. Em setembro,,enviado pela Lishl

 

E Merlazit em trabalho de shlichut, o chaver Julio Mester con-Seguiu reestruturar a mazkirut da seguinte forma: Mazkir - Zalman Chamecki;Sgan-Mazkir - Salomáo Grupenmacher; Chinuch - Sonia Zuckerman; Itonut - MaurícioSchulman; Tzofiut - Jaime Berger; Guizbar - Moisés Fuks; Chalutziut - Guenha Ber-ger; Chaver Havaad - Boris hizenberg, / ,- Tambem as kvutzot foram reorganizadas, tendo-se ainda criado uma kyutza deovdim, com cerca de 15 elementos. Em dezembro, também enviado pela Lishka veio aCuritiba o chaver Tobias Rubinstein, com o objetivo de preparo técnico da machanó,sendo que o mesmo voltou para São Paulo alguns dias antes do início da mesma.
à 12 do janeiro tovo início a machane, que contou com a presença de 42 cha-

verim, assim distribuidos: 3 ovdim, 8 nearim, 13 bonim, 18 tzofim. No 34 dia da6 machane, chegou o chaver Erwin Semmell do snif São Paulo, quo assumiu a direção
da mesma, tendo no entanto se totirado 4 dias entes de seu termino. Á machane %6-: ve a duração de 15 dias, com rosultado bastanto satisfatório. ,MAZKIRUT - 4 mazkirut do snif tevo um funcionsmonto relativamentonormaã até a opoca da
machano, muito embora não contando com o chavor eleito para tzofiut. Na sua 1º
reunigo post-machanc o chaver Salomão Grupenmachor apresontou o sou podido do do-missao do sgen-mazkir, bom como comunicou quo se retirava do movimento. Na mosma
oportunidade, o chaver Zalman Chamecki, mazkir do snif comunicou que logo que fi-
nalizasso a Moatza, convocaria uma Assofá Klalit, afim de que so fizosso nova 0| nagão da mazkirut, quando então abendonaria o movimento.RELAÇÕES cOM OUTROS MOVIMENTOS - A não ser nominalmento, o Hehsomor Hatzair não pode

: ser considerado como organização, no sentido real da palavra, uma vez que contacom dois elementos. Outra organização sionista juvenil, alem da ala jovem da Wizonao existe,
E

001284205 - A cobrança das monsalidados tom sido bastanto irregular, O mass-chavor não“foi cobrado ate a data. Não dispomos de dinheiro em caixa, sendo que nos encontra-
mos aproximadamentc com CR$2.000,00 do dívidas da machano, Quanto a Amigos do Dror
hao iniciamos atividades neste sentido, sendo poróm, que as perspoctivas são pobres.

CHINUUH - Encontram-se atualmente assim divididas as shchavot: Tzofim - 36 chaverim
distribuidos em 3 kvutzot. Bonim - 35 chaverim distribuidos em 3 kvutzot. /
Nearim - 10 chaverim componentes de uma kvutzá e Ovdim - 8 chaverim, uma kvutza.
O snif passa no momento por uma sério de dificuldades provenientes, principalmen-
to, da falta de madrichim. Até a shichva de bonim o trabalho está mais ou menos
estabilizado. A dificuldade maior reside na kvutza de nearim, que até mn momento
nao teve um bom trabalho educativo, e que devera, no final do corrente ano, tomar
a diregao do snif, praticamente. Essa kvutza devera sentir com bastante intensida
de a salda do movimento de seu madrich, chaver Zalman Chamecki, trazendb isso um
reflexo desfavorável sobre os componentes da kvutza. Como solução imediata pxmzm-
xaxempx deverá ter como madrich o chaver Aron Galperin, atual dirigente de uma
kvutza de bonim, medida esta a única que por ora se nos apresenta. Quanto a kvutza
de ovdim, não tem funcionado realmente como uma kvutza, visto serem os elementos
da mazkirut, e ate a data não haver recebido programa. No que vai a outras scha-
vot, tem sido seguidas os programas enviados.

Na cidade nao se conta com professores de ivrit, o que vem dificultar qual-
quer atuação neste setor. E pensamento solicitar da Unificada que com a sua quota
de Chinuch, instale um curso de ivrit.

O chug Hamadrichim tem funcionado regularmente, Lembrariamos aqui a nocossi-
dade da Lishka organizar progremas pera um pre-chug, o que viria facilitar a for-
mação de bons o numerosos madrichim,

CHALUIZIUI - Difácubdades familiares não permitiram a vinda dos chaverim Guenha Bergor,
0rr Berger, quo assiparam sheilonim para o 3º gazim, No que so refere a 48 ga

rim, queremos lembrar as dificuldados decorrentos do mosmo , levando em considora-
çao serom os 3 ou 4 possivois candidatos, elementos de direção o não contar o
snif, por ora, com reservas satisfatorias nosse sotor,

Em virtude de condiçoes ospecificas (poucos chavorim, ostudantos, dopondon=
tos e maioria dos pais), não ha possibilidades da instalaçao do um shituf,
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te  se rofore a profissionalizagño, foi bast עסףוסמס |, ₪0%378-
¿des que ainda so encontram, paxa
distribuido normalmente no movimonto os números de rovista

istao sendo elaborados jornais de kvutzot, havendo a grando dificuldade
mimcogreifa-los,

não tem funcionado devidamenté, por estar o sou encarregado
lovimento, Apenas atividades internas de kyutzot.

Sua unica atividado foi a organização da sifria, que so encontra em
nto muito embóra seja a mosma doficionte. Plenifica-so atualmente
nha interna 60
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CONCLUSÕESEPr - Pelo rolato pudoram os chaverim chegar é& conclusão de que os
encontra-se om sérias dificuldados, decorrentes da falta de medrichim,
מ

e pequeno numoro do chavorim paratrabalhos, principalmonto, Torna-se imprescinE 61701 a vinda de um sholiach quo permaneça no snif, e,'polo menos, até o pró-ximo e afim de orientar o suporvisar os trabahos: O nosso meshok se on-
contra bastante roduzido o lembramos quo uma das barracas do snif Porto AloguonosE visto quo em campanha conjunta foram as mosmas adquiridas (cam-.
panha de 1937- Guoula Chavkin),

 

 


