
O andamento do trabalho em SPaulo no ano de 1957 teve alguns fato-
res acentuados que tiveram conseguências importantes na situação atual do snif. |
O primeiro fator, e talvez o mais importante foi a falta de continuidade da sh- val
lichut, principalmonto no segundo semestre, quando houve trocas da shlichut cen
tralquasi que mensalmente, trazondo como conseguência a irregularidade do ritmo

de trabalho e improdutividado do mesmo. O sogundo fator a falta de txpcriência
da grande maioria dos chaverim da maskirut, tanto no primeiro semestre como no
segundo, a falta de experiência trouxe como conseguência a má divisão das tarc-
fas diarias e dificuldados na sua exocução; esto fator poderia, de serta forma
ser atanuado caso houvosse a coosão do grwpo militante, mas por fatores diver-
sos cla deixou de existir, O terceiro fator, não menos importante do que os de-
mais foi a não existôncia do uma centralização dentro da maskirut, que fez com
que ela em algumas vezes se diluisse não produzindo do uma maneira satisfatorias

O pno de 1957 se nos aparece com periodos diferontes, quo se sepa-
ram uddramente, contendo cada um deles, dentro de si, conseguências positivas e

negativas também. Assim existiu um estágio que vai de março a junho, no qual as
messibot, tanto oxternas como internas eram os geradores da atividade do snif

(as mossibot neste período sucederam-se quase que quinzenalmente), as quais quo”
so por um lado tiveram resultado positivo, quo foi o aumento de nosso prestígio

na rua, pois cada umas das messibot foi um sucesso de per si, trouxeram consigo

também um fator nogativoqque foi o daestarmos em junho com a estrutura educati-

va bastanto diluide q doixada de lado. De junho om dianto os períodos so dife-

ronciam a cada mudança do shcliahh contral (o que vem a reforçar o que foi dito

no priemiro parágrafo), o como a mudança foi quasi quo mensal o snif teve mi-

tos altos o baixos Hgxk não consoguindo reârguor-se dos insucessos do primeiro

somestro. Bm todo o caso, no último semeskxa trimestre do ano a molhora da si-

tuação do snif fez-se sentir gradativamentos

Não podoriamos deixar do citar nosta introdução, a criação do snif

da Penha quo amplia nosso campo de trabalho om SPaulo,
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O snif tem doisque ostáo situados em bairros com ishuvim bastante

grandes, e os quais recobem o movimento com grande simpatia,

Kon da Vila Mariana: neste bairro temos condiçãos de trabalho bas-

tante boas, pois temos tomos ai uma sode bem instalda o somos o único movimento

talhar nesta parte do SPaulo. Temos ai uma kvutzá de tzofim, com

campo para mais uma, duas de solelim, duas de bonim e alguns prosélitos maapi-

lim sendo que cada kvutzá tom uma média do ₪ 10 chanichim significa que ê um

snifdo 50 chanichim, o que a bem da verdado fica um poúco aquem das possibilida

des quo Bsto campo de trabalho nos oferece,

Decorrente das condições acima expostas, e cientes da necessidade

foi designado um sheliach, cuja única função era o trabalho mexky nosto,
palho esteve parto do ótimo; porém infelizmente o cha-

vor dostgnado no sogundo sompptro, Kutcho, teve problemas particulares que atra

palharar a sua militância, tendo o kon sofrido bastante com isto. Em caso o

za oxomplo do primeiro gomestre prova e nocessidado do mikixk um militante in

tegral nesto kon, o que nos lova a propór ao Kinus o cnvia de um sheliach, que

não terá função nenhuma om SPaulo a não ser o ken de Vila Mariana, o valor del

to dosignação não poda gpr pogfa em dúvida tondo-so em vista quo ôste kon, nu-

móricamento, 6 tao grande, vu" talvoz maipr, do que os chamados snifim paquonos.
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Ken da Penha: êste snif é sem dúvida uma das maiores realizações fei
noste período do trabalhos,

O bairro da Benha tradicionalmente foi trabalhado por nós, e sempre
demonstrou tor boas porspectivas de trabalho, em todo caso ressont imo-nos da fal
ta de uma séde boa que satisfizosse a oportunidade que o bairro sempre oforocou.
Mas conseguimos, finalmento, uma boa sede, que se situa nos fundos da sinagoga
desto bairro c quo é cedida pelo seu ishuv, Tal como em Vila Mariana somos O úni

So movimento a trabalhar nesta zonas

Bste snif tom 2 kvutzot de tzofim e uma de solelim,e agora com a
sede, protendemos nos lançar à formação de schichva de Bonim e mais alguns prosé-

litos maapilim,scnão que com um bom trabalho est terá sucesso.
Aulas doivrit- Nest: moadón|são dadas aules de ivrit duas vezos

por ssmana c em duas turmassestas aulas são muito concorridas,e não sômonto por

chanichim,mas inclusivo por sous pawix.pais

Schlichut SHCHLICHUT

No primeiro semestre o shcliach central foi o chaver Mário, que

desmmpenhou scu cargo de maneira satisfatória . Em todo caso, no segundo semes-
tre, ao contrário do primeiro,,a sklichut ao invés de auxiliar, sob certos as-
pectos atrapalhou, por causa de sua constante troca e revezamento. Para o futu-
ro devc-so dar a diretriz de que isto não pode mais acontecer de forma algumas

a planificação doveré ser exata e de não última hora.

Foram shlichim em 8. Paulos

Zício - trabalho na Hanhagá Artzit.
Tlisa : idem, 6 moio período no snif.
Neustadt - trabalho na Hanhagá Artzit, Trabalho com kvutzá de maapilim

Hugo - Vila Mariana (somente no primeiro semestre)

A shlichut contral foi destz maneira distribuida

Mário - contral de março a julho,
24010 - cuntral de julho a setrombro.
Chulinho - outubro e novembro.
Herman - contr:l de dezembro até o Kinus

Nota: sheliach central significa : meio dia no snif 0 ם.10 dia na Hanhagá Artzit.

Este quadro acima mostra que existiu, principalmente paro o segun-

do somostro cm que shlichim revezavam=se bi-mensalmente. Assim no momento em —

que o sholiach ntrozave-se no trabalho, dele se retirava quebrando todo o rit-

mo.
Propomos: que o Kinus tomo a resolução de não mais serem trocados

shlichim no mcio do seu t.abrlho, sob pretexto algum
que para o próximo ano o Kinus cstabeleça uma correta di

visão do horários de trrbalho do sheliach entre o snif e a Hanhagá Artzit, e

que isto soja seguido a risca.

EXTERNAS

O trabalho do had Hanoar foi fsatisfatório e as Pioneiras, como

tradição, muito nos ruxiliaram na porto técnica das machanot das shchavot me-

EEE Lotrabut ivrit- nossas relações com est: instituto são boas e proveito
הז

E

Tanto a chativá quanto bom número de chaverim mais velhos, ali desenvol-6sas.

vcm cursos regulares de ivrit. Participamos em algumas| Mennabah ali realiza-

as. salicntando-sce a do Chanuka, onde tivemos a parte principal, com grande
as,

sucesso, fato êste quo muito contribuiu para a ampliação de duo prestígio, 



MACHLAKOT

Meskirutcloite ommorgode1957.

maskir = Birnardo Kucinski
chinuch - Paulina Sztuiman
sgan=maskir - Loon Salztein
chalutziut - Noc Milstcin
chaver hamaskirut Bernardo Zeltzer
itonut - Elizabeth Locb
guisbor עשעתמ60 6201002
tzofiut Milton Luiz Lando
Kranot Regina Radanovig.

No sogundo semestre, a maskirut foi a soguintos

maskir Bernardo Zeltzcr
chinuch Lco Zalstuin
chalutziut Milton Luiz Lando
sgan-maskir Noe Milstoin
chavor ham skirut = Eligabeth Locb
itonut - Cecília Pinski
guisbar - Valdemar Avritzor
tzofiut - Henrique Kychnir
kranot - Sara Altman

Em meados de outubro a chaverá Llizabcth 1000 retirou-se da =
militância por motivos pessoais, s ndo o cargo acumulado pulo chaver Noé.

Sgan=maskirut sta machleké foi mesponsável pela comissã financeira, secro-
tária, além doato externas, Não houve muita separaça
loká e a maskirut, principalmente no segundo sumostre.

0

o entre vsta mach..

Chaver Havaad - antes de nada devo-so rvalçar a eriação de mais uma ativida
que se tornou tradicional nas shchavot mais velhas do snif:

é a peulá do domingo à noite, quando todos saem em conjunto para o cinema,
tcatro, 0200810608,4 2

No סגל toca a consurvação do snif em sua trensformação num lu
verdad. irementeoOa todas as slLchasrt, aa5 atisfoz, os
do o snif sujo e com a y o d.pr.dação
dos chanichim menoros.

Oncguci Shabat - rcalizarom-s. som interrupção, 2CS por mediocridade na
preparaç o deixou de ser concorrido como o era « 2

1956,
Chug Omanut - trabalhou bom, tondo dirigido o preparado a AN das
bot. Pccou por não aprovcitar o potencial humano cxistento nas shchavot de bo
nim e maapilim, tentendo corrigir no entento 6850 defcito noslo MUSOS a

As' mossibot aprosentadas cstivorem muito bons tanto internas
gurnto cxtcrnase

סים07ד

Esta machlaká teve oltos e brixos na sua atividade. O chaver en-
carrcgrdo no segundo semestre esteve meio afastrdo do trabalho, por motivos
docngas. 3

O Chug Miktzoi tovo muito poucas reuniõcs, sendo que em
principalmente no primeiro scnostre, contamos com dadores ds hactanh

Contacto com a hrehshorá, ctravés do Vaedat Hokeshor nanifest ou-por vérins peulot : toreciro scidor, primeiro do Mai y Bikurim, utc. 



odo snif, no segundo semestre iem especialmente paz

dio יל Sa

|ará - oito chaverim do-chativá e uma bilti-tnuatit.

roy o iton=kir : do sc quo regularmente

nãos do Davar. O sogundo semcstr Y sontido, nada apro
shchavot incnores de vem em q apros ntavon iiemimx itos

> foi paupórrimo: apenas um foi public

A NO |

0 período não conseguiu reunir grandes somas em dinheiro,nem
etivisar os chanichim para o trabalho de vendas de arvores.Coletóu=se nor=
malmente todo o Oneg-=Shabat. Funcionou regularmente a Pinat HaKKL.

Deve-se moncionar,o dostacedo trabalho do Chavor Kranot,na

rocuporação do dezenas do blocos do árvoros pordidas durante o ano pa

dosPara o próximo poríodo,6 de sc osperar que chaverim madrichim s
a rua,com chanichim para desenvolver um trabalho de maior divulgaç

aiâm5
AO.

1209101 -

O ma4x imo alcançado pola machlaki no período quo passougfor
a participa ção na Haflagá do deci conjunto dom o Snif Rio.Foram
38 chaverim.Não menos importante,e a excelonto parie tecnica havida

machanot regionais] .

De resto,a machlaka funcionou normalmente, carecendo
mente de material .xacas,otcה )o que dificultou a programação

684 machlaká yAcompanhou duranto todo o ano,a situação chinuchica
do snif,

Como inovação,temos a salientar o sucesso das tardos osportivas
para 8 schichva de: tzofim, fato esso que representa uma boa promessa para

0 00

, a
Notasacresentamos aqui um ponto ,omitúdo do relatorio de chalutziut.

Shi tuf

Funcionou no primoiro semestro com a participaçao de chaverinm

da HA e schiichim.No sogundo semostro3, passou a sor cxelusivamento formad

por De da 200008 formada chativã.

O segundo somestro foi bastante irregular, apreesontando bom

númoro do chavorim com situação anomal.0 shituf foi doficitá loypois

não «contou com somas do ontinia mousal rosularos skan. sompio a plani: Je

cação para o trabalho fc. satisfatória, sondo quo às vozos un;

obodocida polos chavorim,o quo ocasionou grandes transtornos»,

Não pudomos contar com nossa porcentag m do Amigos do Ichud,

poisosto não foi siquor suficionto para cobrir as 809008858 com pluguó

,

luz e Agua. 



onto

que sua
rut à função de pos

rut do Snif

important 2

ibiliter um mais
nto gu ) mais

Toi bom,

tarego 6% nutença 6כ
dadas

S.Pa

necessit

nac

odo goral,todos empree
exceto de luchob aque por 0

enteripr;a

ori rysatistizoram ה
20800 00ao ano,0
ו7

nscguil:

assim, o

aתרצהcixa "8060

à feito que

dess:

monsalid:

מ-80ה 78 28 mor
encariegados norm

chamerim queה3
isidado de utrando a

6do do trabalhos,

dnif viu-se s
parto.Foi prir

Snif continua

des" func

nsolia:.

neco

1ge
cipalnentea

o que tínho
idos Ga 0

cm débi

sem
LEO S
Tone Trrogui

des e dop

“o deste

LASA
acalcararm

Batdas

166 097

e Cb 13.500,00 ,exclui:

9.564,90(Torcoiro seid
7-5 ,00)108 100118(

.850,00) הקמה 0
E050,50 (Luch

—18.854,50(divo:
1104961550. = POPAL

concluido b:lanectoe da

mestroytodas

caixa B,dovião
do caixa de mens

Satdos |
88.961,50 (fixktm
22.000,00 (Saldo

110.961,50.

machanot, quo 



|דל

kirut pod
cduca

me

situação
o.rolatório de

sao goral da

ral -

períodos.
osNo primciro poríodo, kvutzot das

vpilim - no gu fizerom 8
rosontr00s vxtornas ou prop

kvutzot.
No sugundo somustre,

clemontos do snif, e o grupo de
do expcriência e felta-do uma

rim em breve se cansassom o so

mãos .

nim

rom do

marco

0

uns

a. Emskirut
Ernbalho

oriunt

lunt:
Ínita
chavu

nas

desa

Notou=se apenas uma melhora lenta

lhas. Em Novembro, em virtudo da situsgao do snif,

MXXPAXIRX madrichim scndo sta e debrtida a
Este reunido vonstituiu um verdaduiro

nto.

V

di

mos
rigo

répide£pid

de una

2 uma

que

aa à, caminhe
speras

piהג-80
nos na: de machanot

iniciado.
As machonot, além de

o qual devemos voltar nossas

Machano tazofim -
drichim foi compu
inbugral e ARAa
drachá. Parte t“enica

solelim —

bom o progri:
de tzofim,

shchavot mais velha

chané de bonim, Participara

todos vs fat
vistas:

alto

paro
nível. Aהctingiu um

elcnte

Não foi paremל 27 chenich
2

ne

8 ךסב

bonim6A a
A

a ma
e

0
Chuguim — tzofim - foi romodelado durinte

smo odguns cinco (5) chov: rim 0

sontcmente na shichvá de maapilim. A Brinc ípio

ao trrbalho com muito vontede ontusia smo,

devido a soluto falto do

chá. Para isto contribuiu tombém a fz

levou à perda do nuitos chanic! sem

que rondam o snif diariamente, com os

do harchavá. O rikus não foi dos x

pórepoctivas foi somento mudado em véspor

bio-so que

2

chaverá Eliza teria de abandoná

Atualmente, O

omo um quolidado

1011₪ - o rikuz sofrcu solugáo du e

cado.Como no chug de taof

nominalmento. Duas kvutzot do ss

agora para shichvá de boni:o

Lo am una Ótima chev

de bonim

o

JUOZz:

góncia
mM)

criança
sfôrço

5
LLO

asos de

mbinmido
a. vári
/ arios

nas

6passam
=su

lyutzot

shichvá

Los

o chug durento o ano inteiro

movimentar a shichvá. Usta praticament

tro kvutzot existentes até acul, duas

Vila Mariana. Esta separag”o há muito

não temos encontredo. Não Há a mínima

vã. As experiências pal

paarticipação de Vila arian

não se encontraiam muito, contribuindo paro

contuada0 do idades.

bonim -

va para

2,2 o -
rolagao

na. Dentro do snif,

sentir, por grrnde pz
ção para

foi mr

sofr=

מזה

chamado

0

voz

ב

pela participação da Ora, |
luto sucosso. Participaram 26 ₪1

paupérrima
13 mas

scgund
kvutzá 1

2

do, pois
chavorim

הר velhos,

orem do Bom Retiro,

vem ocus

fommagao de uma Vaadá

isto

1
dois

Y un

od

+ do

tiva

velhas
tividades

quo cpagou 0

s 8shchavot

tal,

nov: saida de vá

u romodelagó O Teton

segura, fizcram com quo 08

lergendo o trab: 1ho % omado

Se

0

kvut
A
do

segura

rcuniu-se
quo4

nas ¿ot mais ve

grupo de
encontra

do grupoּט

mas

%

situação cm 38
.
₪ 1

nto encon

P €

ecuporação. No
intorrompeu o trabalho ₪

CC6 ntou מסעה Sil otario

de segundas 6cas»
re 3

0

9
es

ב
de experiência

E 5
aplicacao do prof

averim,

felt

o seu nívol náofoése brixo, ndo chogou
im. Parte técnica

cslaborsção
2pilimo

o sm:

a

nuOS

que
propaz: ção e conhecimento

que

pc
e
JÉ apres:

conter no

מ9
רצ
2

número de
ou o menor
falte qe

muito

ne

quais so

fo D
2

machanóy, qu

A
6

Lo

chug de tzofim É dos muiores, nto em uentidade

Toi vol

dule

gundo uma

הגבמ

0

as qua =
,6 8

SO lução

0105080 6

e divide-se cm dois: d

conti

ionando problemascuj

entre as duas shich=

de טסמבתתפס contrarem com
próprias kvutzot centrais
além de outros

+ ax

8

asas

2 Loros, 



 

Contu

 

o principal não
que necessitava. M
ne No Último trir

lim, fizo)
conservando o

ve sor esquecido

    

   mo 08 m aptos, não poucas
stro, à KED junt

an sentir sua ação dontro do
Teo kvutzá «omo po. to do

1

 

errarám e ne

kvutzot de =

Out cad

      
r y 2d 4

¿€ mito i     
o restante    

    

Gue

 

li (a últir
muito o que +

0 lho e inteligência
pena salicntar a ampliaca

Preocupando a dirigência do snif,

  

  

   

     

JAÇÃONUMÉRIזז\א   
  

  

   

₪ E c
o
= chanichim 11 máxrichim 10 kvutzot

" 10 " 5 ”

6 E &
4

U
I N

 

U DN
p
a
C
o

9

 

e האA-ו[
NnOecossidade c14

er maiores cfcitos

 

    

 

  

 

    lhida no snif. Forem    

  

    

   

 

  

ur 52
ÀS pors Ç 6 . ci

se 10 8 ch: 1 0 ]
al dos atuais rar coun

 

strondo

  


