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Chaverim Iecarim, Shalom !
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Visa esta dar um relatério geral sóbre

a Situagao educativa do snif Pórto Alegre,
2
O mês de setembro, constitui-se para tôdo e snif, um mês em geral de instabilidade. Isto porque, afera tôdes

es problemas de chalutzianizagao do snif, de seu grupo dirigente,
tudo
dependia do bom trabalho dos dirigentes educativos_do snif, £stes,
gi+

raram mais emtôrno da Lapa, que era decisiva, e nao houve,
uma preocupação mais séria pelos trabalhos.

5

destarte,

Claro está, isto refletiu em tôda a situa

930 educativa. Mais uma vez, ao encontrar-se nosso grupo dirigente com
sérios problemas

(e desta vez era a continuidade chalutziano do snif

Pórto Alegre), abalou-se tóda a nessa extrutura educativa de alto a bai

xo:

Por outro lado, alguns êrros e improvisa-

ções do semestre passado foram difíveis ou estão sendo difíceis de se
corrigir nêste período, principalmente no que se refere à tradiçao de

trabalha.

Caminhamos muitos passos para a frente,

abandonamos o marco zero para o positivo, Mas daí, até o pelo menos,

desejável, também vai uma grande distância.
Em geral, chinuch no snif está nos seus

primeiros passos.

Até agora,

não conseguimos reunirmo-nos de uma sé vez

cem nossos 250 chanichim. É verdade que nossos madrichim são novos e
inexperientes no trabalho. Isto obriga a duas coisas fundament
ais: dar

conteúdo aos madrichim, e concentrar tôdas as fôrças mais sérias do

snif principalmente em trabalho educativo.

-Há muito de diluição em valores da tnuá.
Quando falamos no conteúdo, não é só o ideológico, mas fundamentalm
en--

te, o chalutziano, o de chaver da tnuá. Pouco se tem transm
itido aos
nossos chanichim. O contáto necessário de madrich para chanic
h, é pouco feito. Em geral, todos os nossos dirigentes são madrichim de
fim de

semana,

O snif pode apresentar à primeira vista,
um vivo colorido, de espírito alegre e juvenil. Porém, se isto é sadio,
também não vai muito além disto. Falta-lhe conteúdo, e muito.
No ambie
nte alegre e de entusiasmo,
-

cria-

se muita disposição. Esta disposição das shchavot menores, é aproveitada

-Jchud

flanoar- Hachalutzi
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em parte pelos madrichim,

linguagem diária,
2

2

+

Como nos expressamos na

mas não o suficiente.

os chanichim estao muito "largados".
2

-

Constatamos até agora. Estamos fazendo

frente o mais radicalmente possível a tôda a situaçao,
ela nos arraste com o semestre inteiro.

para impedir que

Foram dados seminários de base para os

chuguim de tzofim e solelim, muito necessário, e deu seus resultados,
naquilo que um seminário pode se propor a atingir: sômente o geral. À
profundidade, deverá ser atingida pelos chuguim. Houve necessidade também,

para imprimir um ritmo melhor.

Reestruturou-se o vaad hamadrichim,

concentrando nelas as melhores 6 mais capazes fôrças de trabalho,
vande a cada madrich:

Shichvá
Shichvá
Shichvá
Shichvá

maapilim
Bonim
Solelim
Tzofim

-—

e 16-

Sazan
Jaime Z.
SéxgiwxX.Chico
Sérgio S.

Partimos daí, para fazer o trabalho:

conteúdo aos madrichim e sério trabalho educativo.
5
Nêste relatório, apenas queríamos dar

uma visae geral.

Nosso representante no plengrio de chalutziut,

x Jai-

me Zimmerman, aproveitará também para explanar melhor em detalhes.

Deveremos enviar, próximamente, um relatório mais detalhado, abrangendo chug por chug, iemei iun, atividades,
os programas definitivos, etc.
Sem mais,

tnuatí

despedímo-nos com o nosso

ALEI V'HAGSHÉM !
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Jaime Zimerman
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