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Chaverim. Shalom!

RELATORIO SHLICHUT DE PORTO ALEGRE, 19/9- 15/10/54.

Quero com esta vos apresentar um relatorio minucioso de

meu trabalho aqui no snif, Terminadas as primeiras semanas de adap-

tação e conhedimentos de todas as pequenas e grandes cousas do ken ,

desejo apresentar não so o desenvolvimento das atividades e do tra-

balho propriamente, mas, igualmente todas as perspectivas que se
.

afiguram para o futuro.

Tão logo pude acompanhar o grupo da mezkirut, percebi a di-

ficuldsde que o novo grupo dirigente esta se defrontendo em xmkx se

impor ao snif com maturidade e autoridade, mas no transmitir a todas

camadas “o movimento seu pensamento de equipe, quer no campo educati-

vo, ideologico e politico. Elegeu-se neste periodo uma mazkirut nova,

formada basicamente por um grupo de maapilim, possuidores de proble-

mas ainda de definição última pela vida de movimento, bastante imatu.

ro, neeessitando ser amparado quer nos problemas pessoais e de movi=-

mento ainda durante muito tempo. À estrutura do grupo desde que, não

havia um grupo de magshimim sério capas de se colocar na frente das

terefas fez com que não se pensasse muito e daí a mazkirut nova, bas-

- tente inexperiente, o que não constitus novidade, mas, e sí que dese-

jo acentuar, não possuidora de uma mxzkxx escala ds valores, a qual

esta deixando de existir nos poucos maarpilim que temos, se este vol-

tando para a excelente shichvã de bonim, chegando mesmo a contamina-

la dando um aspecto de. clube em tódas as suss atividades, quer de kvw

tzá ou shichva. A mazkirut praticamente e o chug de bonim e peños di-

Bar problemas pessoais de defini-
ficeis momentos que 555%0 |

achalutzi 658066 (-
ão pelo Moviment chud anoar 1 
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n ão está exercendo um trabalho educativo que a shichva exige.

A sháchva de maapilim se resume ap enas em uma kvutzáa e o grupo

Alef, 6 assik mesmo composta de uma série de chaverim ainde dis-

persos, que dividem seu tempo quer nos bailes 80 0920010 6000 8

reuniões da kvutza, e para os chaverim terem uma ideia muito mais

completa é

A grande onda de proselitismo que o snif Porto Alegre teve no ano

passado dobrou de número os chaverim do snif, e todos os valores

ga rue forem fatalmente trazidos para dentro do Movin nto. À últi2

ma K,B.K. que tinhsmos foi enviada para o 6- Garin, e o proseltis-

mo propriamente feito, foi o de maapilim, grupo mais sério que se

encontre hoje 2 testa do snif. No semestre passado, e isso depois

de um estudo bastante meticuloso que o Chico e eu fizemos, תפס 88-

bemos porque raio dem motivo não se fez traba lho de chinuch neste

snif. Os chugihim foram completamente desemparados, funcionando sem

a base 801188 90 necessória para que quando um grupo novo assuma

também noves responsebilidades encontre alguma cousa do passado em

que se possa basesr e tocsr 0 barco psra a frente. Isso tudo nao

aconteceu, formou=se um chug de tzofim com madrichim bonim, sem um

merakez 2 altura de orienta-lo. Isto baixou o nivel do chug, disper-

sou o trabalho e madrichim novos se tornaram completamente irrespon-

saveis a pon to de termos uns 70 t;ofim e aprrecerem menos que a me-

tade psra as peulot. Na shichva de solelim(28 solelim possue o ken),

com madrichim inconstantes “nada se transmitiu., ja falei da hichva

de bonim, afóre e de maapilim que deve ser completamente renovada e

recon struida. (Proselitismo selecionado e não em profusão onde mais

tarde não se pale segura-los devido a inconsistência interna. O pior

é que se tirou todo o grupo mais velho(foi necessário sem dúvida),

fazendo com que sm exagero 2 (dois )chaverim somente (Chico e Magro),

este jom segurando tôdas as cousas, O ambiente reinsnte ê tremenda-

monte diluído, havendo uma mistura de shichsvot onde nao se distin-

gue madrichim de chanichim, seja nas messibot, artzaot, etc, etc.  (segue).

Jchud Hanoar tachalutzi
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Tudo isso esta” requersndo um trabalho de base e uma cristali.

zação interna a mais intensa possivel. O vior de tudo é que o snif esta em

sus nso e as cousas estão sendo empurradas,apesrr de 50888 ase cousas pro-

gramsda sairem, diárismente existem atividades no snif com um comparecimento,

principalmente de shichavot menores muito bom, pois não existe um grupo que

o está orien tando. O Chico estã começando a se dedie:r unicamente a chinqueh,

DO: já dado 2 seminírios para o chug de tzofim e solelim, mas o resultado

sinda estã lon ge de se fazer esperar, pois aqui em P. Alegre as cousas tem de

> ds cima para baixo e isso não está acontencendo. :

1-) Porque o Chico e eu estamos 80 lado do grupo dirigahte, prin-

cipalmente agora que a crise após Lapa esta começando a despontar e de uma for

ma cada vez mais acentuada.

2-) Porque a forma de todos ¿les militarem no movimento é moti.

vada por uma inquietude pessoal caracteristica a dada um deles e não por uma

consciência, a idade e o temor pelo futuro trabalho mais sério no movimento os

atemoriza muito.

3)-  ) Pela incomp'ensivel falta de traballbo educativo no semestre

. pois tóda ess. nova geração de madrichim entende de tudo menos de ha.
,

e o trabalho pessoal com chanichim nunca e feito, considerado até desneces

, -

sario, enfim não foram orientados.

4) É necessrrio fazer tudo isso e ja estamos comegando 1!

Ja estrutursmos o Vasd Hamadrichim, passando o Sérgio para o Chug

66 2266180,8 poderá além de se impor transmitir e orientar melhor os madri-

enim bonim(inclusive entrou para o chug de bonim). O Chico é merakez no chug de

solelim, onde se encontra quase tóda kvutza de masapilim (permite um dupnlo tra=-

balho).e estamos nos atirando tem tôdss as cousas, preparando o grupo p ra o ma-

8

-

סמסמ, além de estarmes metidos em todas as cousas, cuidando e bastante em não

sermos os mazkirim do snif.

2

É necessírio construir tôda uma shichva de msapilim, e solidi-

ficsr in ternamente o snif, transmitindo*“lhe muita ideologica e conteúdo, daí

Jebud HARE dehaluta 
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a urgente necessidade de se ter mais uma fór;a aquí em P.Ab gre, de pre-
ferência uma bachurá pois não temos nenhuma mis selha que se imponha entre
as bachurot; bonot e maapilot que em número é a grande maioria aqui.

Peço aos chaverim que levem tudo isso em consideração, e
especialmente no que tange a êsses dois problemast consolidação e prose-
Listmo« Embas as cousas tem de ser feitas lado a lado. Todo &sse grande
número de bachurot me é capaz de sair do ken de uma hora para outra,pois

, , -nas suas kvutzot nao existem bachurim, e e necess-rio preparar bem esse
eo".Para o semestre que vem, pois sem o Chico ( qe por sinsl é ums gran-

de fossas. no campo educativo e0 muita cousa ficares para tráz,
Estamos prevendo tudo isso e n &o dá para ester em todos os lugares a um
só tempo. 0 grupo dovo por mais ame se esforce não ssnte 8 responsabili-
dede de mazkirut, tudo ara eles é novo 6 temos de rrenaraslos com tôdas
as armas ו Por isso memo, estou y” ecizando de mais alguen aqui,
e essa fôr aca 6 indispensavel para meu trabalho, pois não posso sair do
snif para proseltismo(repito, o mesmo tm des er feito 34), sem deixar
com algumas fórgas o snif. Tudo ásso é muito urgente, e espero nas pro-
|dos chaverim para que estude e resolvam em pocucos dias o envio

da chaverá ou chaver. Não me peçam sugestão, pois sou incapaz aqui, de su_
ל

gerir nomes. Tem de ser alguem de S, Paulo ou Rio, a única cousa que posso
dizer. Por estes dias os chaverim receberão o plano de atividades para

novembro e o que esta” se realizdgdo em outubbo. Peço que enviem os pro-
gramas dos chuguim pois noeso Yom*Yun sera antes do dia .50

Ajudara bastante se os chaverim responderem imediatamente,
pois inclusive para orient ação de trabalho tenho de saber o que voces pensa
de tudo isso e o que sugerem,

Um abraço

ASA
E

Jchud flancar Hachalatzi 


