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0 Começaremos o relatório deste periodo, num estudo e analise

nao isolado, mas frente a periodos anteriores, Sendo este o 1º semes

tre do novo movimento, teriamos que estudar separadamente os dois mo

vimentos em épocas anteriores , o que não faremos pois supomos que

estes tiveram uma trajetória semelhante,

, Começando pela conclusão, consideramos este semestre como O

primeiro de uma nova etapa do movimento, e como tal temos algunas sé

ri as conclusoês a tirar. Nosso surgimento no Brasil deu-se num ₪0-

mento especifico de grande agitação e vibração na rua judáica. Assim

apesar de nossa caracteristica de movimento de vanguarda, estava mos

naquele momento bem próximos do pensamento e sentimento da mesma rua.

Eremos já, então, um movimento amplo de grande vitalidade, porém não

tinhamos ainda definidos nem para nós alguns caminhos e posiçoés que

iriamos alcançar. O trajeto que andamos é claro e lógico, cada vez

nos caracterizando mais, dando mais conteudo e nos transformando num

movimento juvenil integral. Foi o agitado periodo , onde criamos a

Hachshará, decretamos a alió, levamos avante a profissionalização e
proleterização, Enquanto isto, o tempo que geralmete age contra nós,

f“> afastando o ishuv cada vez mais, levando-o para a apatia em

se encontra hoje. No momento os campos, as posiçoés estão claras, 0

como era inevitável, estão em choque. Percebe-se tambem, que tivemos

, que passar por uma adaptação hs novas condiçoés, periodo este que cul

minou com a crise do fim do ano passado.

Jéno último congresso estávamos iniciando nova subida, ma s

a proximidade dos acontecimentos impedia-nos de ve-los com maior pez

pectiva para serem analisados. liesmo assim chegemos à importante a-

firmação da existencia do movimento a longo prazo, isto é, declara-

mos que continuariamos nos mantendo e existindo nas mesmas bases am-

plas de antes,
Tinha o snif ido de 600 chaverim com facilidade pera 277 «m

dificuldade. Tinhamos mantido uma discussão inteira sôbre o caráter

do movimento; se este continuaria baseado nos seus grupos mais velhos

com uma séria orientação política, ou nos transformariamos num movi-

mento educativo no sentido que chamamos de "juvenis! aos outrosmovi-

»ntos. Apesar da declaração na Veidá, a dúvida e as vezes a incon -

prensão ainda estava na caveça de vários chaverim. No momento a situ

ação já é ben diversa. O periodo que passamos, não só esclareceu-se

as duvidas, como tambem deu muita confiança na viabilidade de nossa

orientação. Nossa diretriz contr>] mostrou-se a única acertada e tam

bém provou se realizável.

O snif conta atualmete com 320 chaverim, baseados numa shi-

chvá mais velha ampla. Esta, está muito longe de ser o quedeveria,es

t4 algo diliuida e con uma ninima conciência de movimento, devido a

causas diversas. As conse néncias deste fato, 7 quena militância e

integração falha, são bem sérias, tento nais sabendo-se que muitos

chaverin desta shichvá cresceram no movimento. Para sanar isto te:

nos que nos preparar para muito trabalho, fator este que vai cfcscen

do de importância com o tenpo. Conforme o movimento vai-se tornando ;

mais de venguarda, nenos contamos com circustâncias ou trabalhos ime

diatos, mas sim con una grande concientização e o esforço resultante

que pudermos dispender. Nossa orientação deverá ser para un trabalho

8 100 regular e sistemático, nunca com idéias imetiatisticas, 
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No momento nosso sucesso depende em parte fundanentel 868750

trabalho, externo, proselitismo, nos provou ser possivel e tambén pa

diversas vezes, já demonstramos, que a integração no movizmto e mili
táncia, são coisas que podem ser mudadas, 2

Tentamos orientar este semestre em 4 linhas gerais: criação

de uma boa equipe de dirigência com un amplo grupo de nilitância, ta

balho ideoléxico, trabalho educativo e hitrachavut.
Apesar de nossa preocupação não conseguimos fazer coú ques

dirigência trabalhasse cono equipe. à isto que valorizamos muito, a

criacáo de una equipe de trabalho, não só deixou de surgir espontane

auente, como nem houve oportunidade "va que surgisse. O trabalho fi

isolado, muitas vezes falho, de coordenação e disperso, ¿pesar disto

no sentido organizacional o snif funcionou regularmente bem. Machla-

kot andaram por periodos e só foram ym centro de ativização em esca

la relativanente pequena.

O grupo que está saindo hoje do trabaiho ten un aspecto to

talmente diferente daquele que começou há 6 meses. Dos ” chaverin da

naskirut, un nem chegou a entrar no trabalho, outro se 818 7 סוג, 8

chaverim foram requesitados para shlichut, um chaver ficou de licen-

ça por questoes de familia. Qutra caracteristica é que pelo fato da

Hanagá ester eu São Paulo, isto aparenta una grande inversão de tra:

balho por parte destes chaverin no snif, Isto não se deu, mas uia OU

vutra ocasião sucedeu inclusive o contrário. Este foi um periodo mul

to fértil em realizeaçoés nacionais, e estas absorveraii quase de tod?

os chaverin, afora os colocados em tarefas especific:s "o snif (liar

kin), prejudicando por v-zes a planificação do trebalho destes. Além

do chaver Markin a única shlichut direta que o snif recebeu fojio da

cheverá Marian, a qual concentrou sua atividade junto à dirigência .

na centralização de hitrachavut e em trabalho con as shichavot maio

res. Foi pena a chaverá ter entrado no meio do semestre e nao no co-

meço, Was mesão assim suas atuação teve grande valor.

Eu realizaçoés ideológicas não fomos muito ricos. O seniná

rio de Petrópolis, nos deixou num ótimo ponto para se continuar com

um bom estudo ideológico. Porem a nad ser 3 artzaot gerais (Marx, Es-

tética e Situação dos movimento obreitos) a única vida ideológica qe

tivemos foi o programa de shichot dado por kvutzá, Neste sentido é e

lanentar que as atividades nacionais que tiverag caráter anpio e um

sério conteudo não reverteramn ao snif, que só se pos ao par através

de 2 artzaot na navhané avodá.

Houve un grande número de realizaçoés gerais, internas e

externa neste periodo. Isto deu uã ar muito dispersivo ao nosso tra

balhó e concentrou poucas forgas nas kvutzot e shichavot. Como conse

quência mais grave trouxe a diluição e T.uca concientização nos gru:

pos nais velhos. Realizamos un 32 Seider no Circulo Israelita, con a

nerticinação do Partido, Pioneiras Grupo Sirkin; realizamos o Festi-

val do Yom aliáj participamos cono representantes da juventude, na o)

menoração do 10º aniversário do Levante do Gueto, na honenagen ao Mi

nistro Sharret com cerca de 200 chaverinm, no Yon Hetznaut e na festa

de Bikurin do KK:. Tudo isto externamente, além de 1 tiul geral de 1º

de Maio ao kibutz, festa de Bikurin tanbém na hachshará, una campa -

nha de bonus, e outras atividades nenores. Ainda PoPANeNupa nas --

6088 שי apoiando a chapa do 2.0.0. 6 trabalhando nas barras

priE É indubitável que estas atividades não foram só pre judici-

ais ao snif. Ao contrário 0 snif está hoje com seu prestigio externo

refeito e nos inpuzenos novemente como o maior e 0 mais sério o -

mento juvenil. Internamente também trouxe beneficios, acabou com a 
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crise de confiança de muitos chaverin. Port . estes beneficios . não
servem de compensação à dispersão e diluição que trouxe.
se 0 ishuv adulto em são Paulo não sofreu nenhuna grande muda
s* neste periodo, à não ser pela ocasião da vinda de Sharret, ele em
tinua apático e se afastando cada vez nais de nossos caminhos. Conti
nua a contribuir financeiramente ( algo menor para o uovinento) 1 as
cada vez con maior cheiro de 'schnorerei".,

En São Paulo há além do Ichud 2 movimentos: o Hashoner Ha-
tzair e o K. Hameuchad. Nosso contato com ambos neste seme..stre fo -

ram poucos, só em realizaçoés da Unificada ou algums choques no KKL,

O Hashoner conta ao redor de 160 chaverim, jovens acéfalos, e o K.Ha

ueuchad con uns 60, Existe ainda o tradicional sede do Betar, com uns

2 ou 3 porteiros.

Garinin:- novsmente não podemos trabalhar en Santos, por não termo 8

chaverim disponiveis para tal, Com Sorocaba reatamos nossas relaçoês
en virtude do chaver Oksman ser professor de ivrit 14. Existen uns D

bonim que se considerai do movimento mas não se reunem por falta de
mnadrich, alem de algus solelin e maapilin.

HITRACHAVUT :- Esta diretriz provou ser tão 2681126001, 7620860128 8
necessária quanto podianos pensar. Infelizmente não podemos julgar is

to pelos resultados, porem gó pela análise dos contátos e da recepção

que tivenos, Os resultados não são o que era de se esperar pela con-

tatação já feita sôbre o nosso tfabalho, Os chaverin mais velhos que
eram os que mais deveriam ter-se dedicado a esta tarefa , não o fi-

zeram devido a tarefas outras que surgiram. Neste sentido foi algo fa

lha nossa orientação, que teve um certo caráter imediatista.

Nas shichavot nenores fez-se algum trabalho nas ben menor,
que poderianos. As possibilidades são amplas, concretas. Com relativa
mente pouco trabalho aunentemnos a shichvá de solelim de 40 % 90.

Nas shichavot maiores o trabalho foi mais fraco. Atingimos

um núnero razoável de gente, mas trabalhamos de fato 86 com parte de

tes. No último més, de um grupo de 30 magshinin (coletanéa do trabe-
lho) entraran para o movimento uns 10. Com maapilim o trabalho Foi

duplo: diretamente para kvutzot, con algun resultado, e formação de

kvutzot novas, havendo um grupo de 16 chaverin que poderiam ser agru

pados nuna kvutzá.
Un capítulo à parte são os sefaradimn. Este setro do ishuv,

totalmente inexplorado por movimentos chalutzianos. O trabalho 14 é

orientado diferentemente. Primeiro um trabalho sionista e só depois,

para os caninhos do movinento. É uma atividade longa, porém os resul

taods podem ser grandes e sérios. Começamos o trabalho e já fizemos

um seninário com cerea de 20 maapilin-nagshinin. Tenos tanbém una

kvutzá de bonim em formação e outra en vista num total de 25 chaveri

Esta, em geral é a diretriz que mais conteudo dá ao nosso

otimismo, e é à base dela que demonstraremos nosso avlive.

=0-0e
0 
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MA CHA o

I - Maskirut e Sgan-maskirut

Esta machlaká funcionou por periodos e tarefas. à secreta
ria administrativa funcionou quendo necessário, mas não regularmente

Tanbén nao se deu a devida importáncia h organisagáo, centrelização,
e divisão de trabalho que esta mathlaká poderia ter feito. Poderia ,

cono lugar de ativização ser bem mais explorada. Conseguiu porém, pre
encher todas suas funcoês internas, convocaçoés,etci.

As relaçoés externas neste periodo, foram bastante fracas
por parte do snif. Partido é Pioneiras estiveram neis eu relação cob

o movimento nacional, ex virtude de suas realizaçoés. Só estiveram y

“vsco no 32 Seider e no You Aliá. Externamente colaboramos ainda com
0 Bo Se By

Situação quantitativa:- O Snif conta atualmente com 318
chaverin, assim . istribuidos nar diversas shichavot:

Tzofin- 65

Solelim- 90
Bonin- 57 (sendo 7 do garin Sorocaba)

Maapilim-58
MagshinmirH48

>2-00
0

11 - CRINUCH

Para bem compreender o que foi o último periodo do snif 5

Paulo, no setor educativo, é necessário que se faça una análise da

situação educativa do snif no início deste ano,

Recém saidos da Unificação, fomes para as 8028200.1

zamnos duas machanot kaitz locais, para shichavot menores, À de tzo -

fin, realizada em Belém, teve a participação de 65 chaverim. Durante

ספ 11 8188 de duração da machanté, desenvolveu-se um programa de cons

trução de um Kibutz, programa, este, que deu aos tzofim, forte liga-

ção aos sentimentos nacionais de reconstrução, e a opirtunidade de

se sentiren, eles também, realizadores. Tonaram parte tambén, un bon

número de crianças que náo pertencian ao novimento, trazidas pela Or

ganização das Pioneires Judias, que patrocinou as machanot de nossas

shichavot menores, e qeu finda a machané, passaram a frequentar re-

gularmente o movimento, 4 machené de Solelin realizou-se na Hachsha

rá, com 8 participação de 45 chaverimn, Foi esta a mais proveitosa na

2hané que a shichvá já teve, Ceracterizou=se ela pelo seu forte con=

teudo, pela seriedado do programa desenvolvido e pela curiosidade in

telectual que despertou nos chaverin. As lutas nachonais dos diferen

tes povos. culminar” com a lute do povo judeu pela sua libertação ,

constituiu o tema do programa desta nachané “o sairem dela, os sole

lin não só levaram una gfande bagagem de conhecimento do assundo de-

senvolvido, como tambén, uma ferrea vontade de ler e estudar. Nas na

chanot centrais, participamos mito intensivanente. Na de bonim fora

uns 35 bonim do snif, e na de neapilin-magshinimn, cerca de 45 chave-

rim. Ag machanot em si, serão relatadas pela Hanagá artzi,

Estas machanot, pelo sucesso, trouxeram una consideráv el 
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elevação no espirito gersl reinante no snif. Definitivamente apaga-
Fa=80 o pessinismo que 18718 88801800 0 novimento alguns meses antese Podia-se fácilmente sentir de uge era a ocasião propicia para se co
ueçar algo, Levamos a efieto de imediato, uma completa restruturagao
cuja necessidade já de nlgum tempo vinha-se sentindo, Uma6 passou da shichvá de tzofin para a de solelim, duas desta shichvá para a
de bonin, tres da shichvá de bonim para a de naapilinm e mais tarde ,una kvutza de naapilim passou para a shichvá de magshinim, A restru-turação não se restringiu sómente Ns kvutzot, mas atingiu tambén, todos chuguim, O chug de fzofim, embdra permenecegse $0b a68 ção
do antigo lerakez, Gaby, sofreu corpleta nudança no seu corpo de mna-drichim. 4 madrichin foram retirados do chug, 2 dos quais para ocugde solelin, entrando por outro lado 6 novos madrichim, dos quais apenas 4 se integraram no trabalho. O chug de solelim foi também comple
tamente modificado, além de ter mudado seu merakez, Ele se retiraran
5 madrichin, 4 dos quais para o chug de bonim, entrando 7 novos madri
chin para o chug. No chug de bonim entrarem os 4 madrichinm referidos
dele saindo 5 nadrichim, inclusive o merakez, sendo 4 deles para o
chug maior, Este, o chug de mnaapilin-magshimim, por sua vez era com-
pletamente novo, à excessão de 2 nadrichin,

Como dissemos anteriormente, o snif entontrava-se numa si
tuação excelente para o inicio de ui trabalho. O 7886 Hamadrichin e-
laborou extenso e intenso programa de atividades, crendo ser esta a
melhor forma de aproveitar a situação. O periodo, particularmente Fer
til em festejos e comemoraçoés nacionais, auxiliou na elaboração . de
tal plano de atividades. Desde fins de Fevereiro, quando realizamos
una artzaá sobre Marx, até fins de Junho, num periodo pouco mais de4
meses, participou o snif de cerca de 10 realizaçoés de carácter ge -
ral. Tais realizagdes, que normalmente deveriam trazer benefícios ao
snif nas condiçoes em que nos encont ravamos; o que não se sucedeu y
pelo menos de maneira completa,

Estes processos abalaram em parte a nossa estrutura educa
tiva, que já se achava estrenecida pelo longo periodo de kinussin e
machanot. Os limites das kvutzot e das shichavot fc -m práticamente
rompidos. Tornava-se necessário canalizar o entusiasao do snif e re-
fazer a estrutura desfeita; criar novamente a tradição de vida de los
vutzá e de shichvá, solidifica-las e torna-las viventes.

Foi feito exatamente o oposto. Ao invés da concentração ea
torno das kvutzot, orientamo-nos em direção das etividades gerais,in
ter-kvutzot e inter-shichavot. Estas sucediam-se uma após outra, mui
tas vezes com poucos dias de intervalo, e os ensaios e preparativos,
srem o cehtro de nossas atencoês e mesmo de nossas açoés. Levamos a
efeito, neste periodo, as seguintes realizaçoés:
1) Artzaá sôbre Marx, «. comenoração à sua worte para shichavot malo
res,
2) 32 Seider, em conjunto com o Poalei Tzion, com relativo sucesso,
3) Preparamos « parte artistica da Comemoração do Levante do Gueto &
Federação,
4) Participamos da comemoração do Yom Hatzmaut com os demais movimen,
5) Realizamos um tiul de todas as shichavot ao Kibutz, em comemora -
ção ao 1º de Maio, coma presença de mais de 100 chaverin ,
6) Preparamos a recepçãoao Ministro Sharet, onde desfilomos con nas
de 200 chaverin,

7) Comemor 8 Chag Habikurim no Kibutz, para todas as shichavot, com
grande sucesso,

8) Participamos do Chag Habikurim do KK1l, no campo do Macabi, na par

te artistica, no dêsfile e na entrega de bikurim, com os demais  גס
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9) Yom 888116, no Rio e em São Paulo,
Realizamos ainda diversos oneguei-shavat, iomei de shichavot, etc. '

/ Não estando preparado para tal avalanche de realizaçoés, O
snif cedeu, e se transformou num agrupamento de cerca de 300 chaverúh
quase sem organização ou divisão qualquer. A campanha de bonus que de
veria ser feita pelas kvutzot, teve ¿- ser realizada anárquicamente,
Por chaverim isolados, uma véz que aquelas estavam afetadas. Sómente

no último més, após o Yom Haaliá em S.Paulo é que pudemos tomar pé e
iniciar uma vida educativa mais normal e estavel, com as kvutzot se
reunindo e criando bases, permitindo o desenvolvimento das formas e-

ducativas habituais, quais sejam o desenvolvimento intelectual, cons
tacto e trabalho individual, etc..

O desenvalvimento ideológico foi por consequéncia, defici-
ente. Faltou aos madrichim a via através da qual, ministrar conteúdo
e despertar o interesse dos chásnichin, ou seja as kvutzot. As poucas

artzaot ideológicas que realizamos, pequeno efeito tiveram,
a) Tzofin:- a shichvá conva à vclmente' com 65 chaverin, dE

tribuidos em 5 kvutzot. E uma shichvá relativamente pequena, havendo
possibilidade de duplida-la com grande facilidade. Ressente-se muito
da falta de madrichim, Dos 10 madrichim que inicialmente constituiam

o chug, apenas 6 ou 7 se integraram no trabalho, sendo que uma madri
ché retirou-se por motivos pessoais, ficando o chug restrito a 5w 6
chaverim, Recentemente procedeu-se à substituição do merakez do chug

que passou a ser a chaverá Paulina Stutman. A shichvá teve um funcio
namento muito irregular, Formar-se-á nos 1º dias de Agosto um pré-

chug de 7 chaverim, que abrirá novas perspectifas à shichvá,
b) Solelim;- inicialmente com 35 chaverim, organizados em

apenas 3 kvutzot, esta shichvá aumentou para 90 chaverim, número qe

conta atualmente, distribuidos em 10 kvutzot. Há possibilidades de

7 menta-la ainda nas condiçoés atuais, sendo porém necessária a am-

pliação do chug, que é composto atualmente de 11 madrichim, pois o

canpo para o desenvolvimento da shichvá é grande . Foi a shichvá qe
mais regularmente funcionou, encontrando-se num processo de amplia-
ção intenso. Os nadrichim no início, um tanto inexperientes no traba

lho com a shichvá, estão se consolidando como verdadeiros mnadrichim
dé solelin, /

c).Bonin:- o chug tinha de inicio 7 madrichim e 6 kvutzot
Dois madrichim abandonaram o chug, que ficou reduzido a 5 madrichin,
apenas, Factualizou-se o desaparecimento de 2 kvutzot, que só exis-

tiam como tal nominalmente, sendo seus remanescentes juntados às ou

tras existentes. Uma das kvutzot foi passada para a shichvá de sole-

lim. A shichvá teve um funcionamete não bom, em grande parte devido

ao pequeno número de madrichim, Recentemente 2 novos madrichim en -

traram para o chug, que se acha em meio do trabalho de ampliação. da

shichvá, que conta atualmente com 50 chaverin,
d) Maapilim:- das 4 kvutzot que apresenta atualmente a shi

chvá, 3 para ela passaram no último periodo. Não teve esta shichvá a

tenção que merecia por parte des madrichim, Via de regra as kvutzot
não se reuniam e práticamente nenhum trabalho pessoal foi feito com

os chaverim, Por serem chaverim com trabalhos e responsabilidades no

snif, o não funcionamento teve consequências maiores que as da pró -

pria kvutzá, Há una nova kvutza em perspectivas de formação.

e) Magshimim:- As 2 kvutzot desta shichvá funcionaram idde

pendentemente uma da outra, em épocas as mais diversas, À kvutzá nais

velha funcionou por periodos, dependendo dos afazeres de seus chave-

עי,תה 808 maioria de maskirut e chuguin, Ultimamente tem funciona-

do regularmente com um restrito número de chaverim, A kvutzá que pas 
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sou neste periodo para a shichvá de magshimim, logo após a passagel,
sofreu uma paralização. Reconeçou a funcionar, recebendo um seminár>
e entrandônun ritimo regular de trabalho. Há ainda a 3º kvutzá forma
da através do proselitismo.

às 2 shichavot somem um total de 110 chaverim. O chug de
naepilin-nagshimim, é tambén reduzido, contando apenas com 5 madri -
chim , Seu funcionamento foi irregular, variando de tempo em tempo .
0 Vaad Hamadrichin, nos periodos em que funcionou, foi um organismo
sério de orientação. Infelizmente estes periodos foram poucos,

Perspectivas:- o espirito otimista continua caracterizan-
do o snif ainda hoje, O grande mérito das realizaçoés gerais, alguna
das quais de muito sucesso, foi de, não só manter o alto espirito ge
ral, mas ainda o elevou mais. O prestigio externo que alcançamos, re
fletiu-se internamente, a agitação que levamos ao ishuv, sentiranú-na
também os chaverim do movimento. Continuamos no ponto de partida pa-
ra algo, Apenas que agora sabemos para onde caminhar. a concentração
em torno das kvutzot deve ser a orientação educativa para o próximo
periodo. Criar a estrutura das kyutzot atavé a volta de algumas for-
nas que deixamos de utilizar e que caracterizam o espirito juvenil &
um movimento. Peulot semanais, com sichot ben preparadas, cançoés ,
danças e jogos. Volta a prática de tzofiut, tiulim e aflagot. Regula
rizegao do funcionamento dos chuguim, que não devem ser meros organB
mos técnicos, mas de discussão de problemas educativos. Funcionamen-
to do Vaad Hamadrichim, de onde deverá Partir uma orientacáo efetiva
para os chuguim. Através destas medidas, o snif poderá formar bases
sólidas para uma vida normal. Deverá se dedicar a atenção especial so
desenvolvimento ideológico das kvutzot e dos chaverim, indispensável
para a conscientização e integração dos chaverim ao movimento.

Um ponto ainda à abordar é o estudo de ivrit, No começo do
semestre orientamos através dos chuguim, nossos chanichim para este
estudo, que consideramos de importância fundamental. Infelizmente as
diversas atividades que realizamos e seu preparo, foram sucessivamen
te tirando gentes das aulas, Vamos agora recomeçar os cursos com gra
de seriedade,

aqui junto a esta machlaká juntaremos tzoriut e itonut |,

que neste semestre funcionaram sómente com os chuguim e não tiveram,
tarefas específicas, O Itonkir para kvutzot e artigos funcionou com

certas irregularidades. Publicamos ainda o Hasoleil, e 3 número do

Kol Hechaver, orgão de debates, para 88 8210700

-ההההרהה--05-0-70=--רההההההה
0

III 7-

A) Profissionalização e Proletarização:- cremos que a profissionali
 

zação e proletarização como orientação de movimento, deve por lógica
e coerência ser levada à prática em 1º etapa pelos lirigentes, shis

tuf, shichavot maiores, enfim a camada politizada do movimento e de-

pois através de processos educativos para as shichavot menores, Con-

sideramos isto como fator essencial e de fato, o snif não conseguiu,

neste periodo, atingir esta meta. O shituf por motivos econômicos, is

to é, a impossibilidade de subsistência e também por problemas de ni

litância, não conseguiu tarzer para sí e consequentemente para o mo=

vimento a profissionalização e proletarização como realidade. Consi-

deramos esta a falha de base embora inevitável deste periodo, No en-
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tanto o shituf atavés o contacto e discussão permanete entre seus cha
verin, embora (bora ainda náo oficiaimente, está formando um pensa-
mento. comum quanto a imediata aplicação de proletarização após as 8-
tividades de julho,

&) Shichavotmaiores:- caracteriza-se pela exist“ncia de al
guns grupos profissionalmente distintos; 1) constituido por chaverin

que estáo em escolas técnicas já em fase adiantada ou em oficinas de

trabalho. 2) constituido pela maioria de chaverim que trabalham para

sustento pessoal.3) chaverim que já estão em científico e em cubsi -
nhos universitários.

De uma maneira geral o número de chaverim profissionalizadosé

pequeno, Cremos que a nova orientação poderémodificar a situação, isb
6, 8 definição por parte do shituf, o que trará ao snif a profissio-

nalização e proletarização como vma -realidade. Atualmente a situação

nunérica é seguinte:

    

Prof, e prolet, 8 MugeAE

Trabalho para sustento 19 1

Cient. e Cursinhos 7 5
115482018 0 0 id E
Univers. por orientação tnuati 2 E
Ginasial - 4
Esta relação corresponde a 86 chaverim, faltando dados sobre

os restantes.

b) hvádeBonim:- existem nesta shichvá dois grupos: de
un lado osbonim mais jovens, em idade profissionalizante, isto €,4º
série ginasial, e outro gruvo formado por b onim maiores cuja consti

tuição é: um pegueno grupo em escolas técnicas é a outra parte em ci
entif, e clássico. O chug de bonim, assim como os outros chuguin, es

tabelecerá no próximo seminário chinuchi, os métodos práticos para b
f chani chim

Solelim:- Há um grupo considerável de solelin,

     

a issionalizaAÇÃO. O chug iniciou o trabalho de 0886 ב

que é o contato pessoal, Tembém para este chug a .rientação será

 

determinada no seminéri

Em inicios de ag

escolas técnicas.

:- nada podemos trazer de concreto, isto é, em números a

80 do 6º garin, Cremos que o método empregado no ano pas-

sado pera a formação do 5º garin, isto é, assefá geral da shichvá di

magshimim, onde se Fe a situação de cada chaver perante 0 Dr o -

biema do gerin e militância no movimento, hté esta assefá deverão se

iniciar os contactos entro os chaverim já orientados no sentido do

0.
osto será formado o cursinho para ingresso em

 

   

  
   

 

cremos que o método pela primeira vez apli

shlichut chalutzia: izada por um אעטס%

ue faz Aliá, traz a E tagems muito séri
o, hovvesse trazido bons resultados, esteve am

po devido o segui 1) o snif não estava pre

a shlichut. Esta velo no momento em que a si

; a educativa, nao estava boa, Entre
chut, O velho com kvutzot, num periodo tão p

blemas, foi impossivel que a shli -

não houve coordenação entre o traba

 

   

 

   

 

  

 

  

  

  

220 ao grao de
187 soluçoés,
ale o da Salle

chut realizou uma de trabalhos, como conferência

mios, visiva a
,com shichot sobre a hach
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sibot com as shichavot maiores, trabalho do festival, etc. Cremos qe
neste aspecto a shlichut teve bons resultados.

: Cremos que par o futuro este sistema deve ser adotado, poi
é muito produtivo para o snif. No entanto as falhas que esta shlichu
edevem ser túmadas en conta para outros garinim que a rea-
izaren,

D) SHITUF:-

Si
0

IV -— KRANOT

Foram muito poucas as atividades de kranot no periodo pas-
sado. O snif está participando na ação em prol do Yar Lochamei Hague
taot. Neste sentido o trabalho já foi distribuido, realizou-se uma le
sibá para o lançamento desta ação mas até agora os resultados são ,
minimos, em parte porque a ação coincidiu com shlichut chalutziana e
o Festival Chalutziano, estando todos o snif concentrado na sua pre
paração, e por outro lado convem notar que as açoés em prol do KKL.
ainda não são encaradas pelos chanichin na devida forma,

Esta machlaká deve preencher uma das nossas mais importan-
tes + relagoés externas: o K.K.L. Infelizmente nño participamos o
suficiente neste organismo, o que deve ser evitado, pois inclusiveou
tros movimentos aproveitam- se deste fato. Foi tentada a criação de
uma Moetzet Hanoar em S.Paulo, com o fim de coordenar o trabalho da
juventude em prol do K.K.L., porém as poucas reunioês que houveran ,
não atingiram aquela finalidade, chegando mesmo a desvirtua-la, devi
₪ 8180088068 bastante desagradáveis entre os movimentos participantes
somo a discussão por ocasião da comemoração do 10º aniversário do le
vante do Gueto.

44-08
0

V - CHAVER HAVALD

Esta machlaká não se caracterizou por um trabalho muito in

tensivo, mas teve um funcionamento regular: .

a) Snif:- o trabalho de limpeza e decoração do snif este-
ve subordina”)às diversas atividades aqui realizadas. Os cartazes ,

alusiv.s as diversas datas comemorativas. foram elaboradas pelas res

vectiva machlaká. ie
b) Sifriá:- Foi bem reorganizada, tendo um bom funcionamen

to. Sua unica e principal falha é a carência de bons livros o que faz,

com que seja pouco procurada. Foram tambem organizadas pelos chuguin

das shichavot menores suas respectivas sifriot, com un bom funciona-

mentos,

d) Séde:- o snif está necessitando mudar de séde pois a
que temos já nãopreenche suas finalidades. Estomas a procura de uma

casa, con número suficiebte de quartos, onde possamos realizar reuni

o08s e atividades gerais.
O coro bem como o teatro não estiveram práticamente subor-

dinados-. ao chaver havuad.
Ama DOTAni
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/TI - COMISSÃO FINANCUIRA E GUISBARUT

,
. Estas duas machlakot funcionaram durante este perúodo, prá -

ticamente juntas. Passou a comissao por um periodo dificil no seu tra-

balho, pois durante os primeiros meses do ano teve de contrair um gran
de número de empréstimos, os quais foram em parte liquidados pela cam-
panha de bonus. Quanto esta campanha devemos notar que nao teve O suce

sso devido, por causas já acima analisadas. 2
ara o próximo periodo deverá a comissao centralisar a Campa

nha de Amigos da Tnuá e procurar realizar a campanha de bonus entre os

judeus de posse, que deixou de ser realizada neste periodo por razoesde

« momento, afim que possamos liquidar o déficit e normalizar a parte fi -

& nanceira do Snif : :
O balancete correspondente ao periodo & o seguinte:

ENTRADAS

Emprestimos,, p 2.570,00
Contribuiçoes + 13.970,00
Amigos 08 Tnuá » 3.660,00
Entradas gerais Crp 2.480,00 *
Guisbarut 6.285,00
Emprestimos contraidos Cry 40.285,00
Campanha de Bonus é 4 » --היה:29.000,00
on A00

mpréstimos concedidos 14. 540,00
Temprestimos pagos Cro 19.230,00

Pagamento de Letras Crê 19,000,00
Crê 3.632,00
Cr “570.00
Cr 2.861,00
Cro 20.765,00

uguel de Snif e despesas Cro 23.632,00
Pagamento de Cota e Mass-chaver * Cry: 12.000,00 - RR Is
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CONCLUSÃO

Estã claro para nós que este periodo que passou foi uma 11-
ção para o snif. Mantivemos o que ja havia e chegamos também a aumenta-lo

lo. Prém frente ao que havia para fazer só conseguimos aprender como &
ze-lo. Estamos hoje num aclive priveligiado. Contamos com uma shichvá mais ve

mais velha ampla porem diluida e que precisa de um sério trabalho,
Além do grupo: da maskitut e shituf, conseguimos abrir um pouco

o circulo de militancia. Relativamente ao tamanho das shichavot este &

minímo e esta terá de ser uma das tarefas centrais,
É dificil prever resultados, porem podemos hoje supor que atê

o fim do ano o snif conseguirá libertar um grupo de chaverim e enviá -
los à Sochnut. Teremes para nós kl linhas básicas: Trabalho educativo,
trabalho ideológico, hitrachavut, ea chalutzianização do snif, isto é

a profissionalizaqao e proletarizaqao.

onOב=00
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