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FELATORIO DO SNIF PORIUU ALEGRE-Março 1957-se vç) 1958

Ls

Este relatório corresponde a época que vai do V Kinus ao VI
Kinus Artzi,
Difícil é analizar o período que passeu como um todo, isto
é pelas varias flutuações por que passaram o grupo dirigencial e
consequentemente os chaverim do movimento não ligados a este gru
Pps Para melhor comprensão, dividiremos o periodo em tres fares:
ls Marco = Junho
2 Junho - Agosto

do Agosto - Dezembro

Na primeira fase, o snif, como todos anos acontece teve que
ser reorganizado. Toda uma serie de fatores incorreram para que
esta reorganização não fosse imediata como era de se esper: r se D
snif tivesse evoluido normalmente.
Reorganização significa. ajdapteção ao trabalho por perte
dos chaverim mais velhos, novos chuguim, passagem de kvutzot, no-

va ativisação dos chanichim que estavam completamente abandonados

em relação às suas posições no movimento quer no sentido de shichavot em si, quer no sentido de kvutzot, quer no sentido pessoal

da posição de chanich perante o movimento,

A

A principal dificuldade, a principal razão, pela qual esta
reorganização do snif post machanot foi tão difícil, está ligada
diretamente às posições que os chaverim então em dirigencia tomavam em relação ao trabalho nº movimento,
Não eram chaverim experientes no trabalho, melhor ainda, em

certos aspectos desconheciam até o valor e a razão deste trabalho,

£ nda mais, não eram chaverim decididos ou chaverim ideologicamen
te preparados para terem no movimento as posições que então tinham.
O trabalho real estava distribuido entre os schlichim e: entre os chaverim do sétimo garim que ainda aqui se encontravam, À
consequencia primeira desta situação, foi o abandono das fileiras
do movimento de uma série de chanich m, principalmente das kvutzot mais velhas, Como consequencia, temos esta primeira fase caracterizada por um espírito gerai não bom em determinado sentido

uma desorganização interna.

A segunda fase caracterizou-se por ser transitória, O prin-

cipal acontecimento foi a formação da chativá realizada em bta ho
ra e em bases sadias, O trabalho agora estava nas mãos de uma di=
rigencia nova, decidida pelos caminhos do movimento, Esta dirigen
cia disposta, ligada ao fato de estar no período de ferias o.cola
res pode intensificar um pouco as atividades do snif colgendo de.
certa maneira alguns frutos,

A terceira fase, correspondente de Agosto a Dezembro foi sim

plesmente uma continuação evolutiva dos fatos ocorridos nos
meses
anteriores, Com a entrada de todos os elementos da chativá
na mas

kirut 6 oom a formação do shituf, tornou-se mais facil toda-a pla
niflcação de trabriho, Wm coral, vo ctividados foram mais bem sum
godinas,.dsio prinoipalmento

oqusado pelas novas resbruturacdos

feitas nos chuguim c shichavo
t,

das as machlakot e dos chuguei Depois da organização geral de to
hadrachá, vimos claro as duas
tas fundamentais Para o
mesnif: chin
uch e proselitismo,

Lançou»se o snif, desta
forma ¿numa campanha de
סעק8151168mo. O trabalho com prosélit

os em sertos aspectos está
do muito difícil, Principa
se tor: n=
lmente esto trabalhé para
as shich: vot
diante dos problemas do sionJuventude está cada vez mais apáiica
ismo, Nestas condições os
te trabalho desprend
frutos Gesido

mais velhas, Nota-se
que a

foram quase nulos,

(Chinuch e todo 0 0
educativo: é detalhadamente
lisado no relatorio para
anao Kinu

s Chinuchi),

:

Esta terceira fase,
onterioros, teve algumas como uma natural continuação.das fases
vitó
que se refere a estabilizaçã rias positivas, principalmente no =
o do snif e sua normalização
vay no esvírito geral dos
educati
chaverim e das atividades
123 e Uma maskirut mais madu
bem sucedira
que
se fez sentir como órgão últi
1
tonsável pelo snif.
De uma forma geral esta
é a análise deste ano de
caracterizodr pelas flut
trabalho
uações e dificuldades até
normalização 6 sovo Imm
Junho e do uma
lso até na atividades
centrais,

Bs MA CHEBARO IT
a) MAZMUMUT e SGAN MAZ4UIRUT - Funcionou irregularmente .dada a situação geral
ão s dirigentes,porém, normalizando a partir da nova mazquirut
eleita em agosto.
O período começou con a mazquirut eleita em 15/12/56

com a seguinte constituição:

,

Mazquir
- Gerson koster
Sgan-Mazquir- Enio
Chinuch
- Lily
Chalutziut = Lily
Chaver Havad- Ana Miller
Tzofiut
- Israel
Itonut
- Peter
Kranot
- Chico We
Guisbar
- Piximite
e mais algums chaverim adidoss

Como órgão dirigencial,

esta masquirut teve uma vida

regular e sofreu alterações de acordo com

--

a situação dos di:

entes, Neste período, os trabalhos acumularem-se nas maoôs
CAÑA e de um ou outro chaver maskirut;

En 12 de agosto, depois da decisão dos dirigentes do snif

eleita nova assefá klalit:

Maskir
Sgan Maskir
Chinuch
Cha lutziut

Chaver Havad

TZOLTUE
Itonut
Guisbar
Kranot

Jayme
Enio
Raquel Léa
Lizete
Ana

ידו
- Josê Starosta
Ea
=

adidos: Elda, Conti tis Gerson, Paulina
Herman,

A característica desta nova maskirut foi sua constânci.
e funcionamento geral das machiskot or «nizadamento.
reteriaAdministrativa: Funcionou PORO sendo a
Tida a responsável.
Este setor teve a seu cargo a corres
datilografia e toranuta
5
2.RelaçõesExternas: Somos o movimento juvenil de maior

restigio, mas de certaforma perdemos campo noste sentido no

último ano, principalmente pela falta de alguun que pudessc Y

dedicar neste setor. Nossa participação foi normal nas inguncias,
festas externas (relatado em Ch, Havad) e nas atividades

gerais do Ishuv,

“בad Honoar: Funcionou normalmente. ma s sem muita função,

Este orgão nos colaborou naquilo que foi neo essarios

4 .Machon: Retornou em inicios de Abril a chaverá Raquel E

que militou dentro do snif como madrichá de bonim, merakeset
do chug de solelim e a partir de Agosto tambem como chinuch,

Não foi intenso o contato entre o snif e o chaver Bernardinho

que ora se encontra nêste curso, Para o próximo ano serão enwi'-à0e na chaverim Berl e 68

S.Shlichim: O quadro de shlichut para P.Alegre foi
Março-Agosto

Agosto-Novembro

seguir

*»-Chulinho e Herman
- Herman,

y

Jayino e Paulina

Novembro até machanot- Jsyyme e Paulina

b)CEALUTZIUT - Nesta machlaká são os seguintes os pontos
י

mais importantes:

1 Formação
da Chativá:A formação da chativ. em Julho 1.
—

ו
ara Oo snif un ambiente
major de movimento
cim mais velhos não definidos ם שסק88880

“-Se

2
com a exclusá:
88030 e sua fer

sentir atraves das melhoras técnicas e 438 kvutzot nº

q-

3>
à

.nif,

2 Shituf:Foi formado em agosto com a participação de c
:2 cnaverim tendo um funcionamento normal,
hshará:0 snif possui cinco chaverim em hachshará senrao dois: chaverim até janeiro e uma bilti tnuatí e

em março,

tatNoar; Ouve apenas um caso no primeiro período, Com

chaverá Ilana em Novembro foran vistos alguns nearim,
só existem dois.

de Familias:Farão aliá em dezembro a familia Wainer
familia Kupershmid.

(

:

ofissionalizacao: 0 número de chaverim que existe em es
ainda é mínimo. Começou a funcionar no segundo pe-

icinadão pnif, porem com número restrito de chaverim
,

criado tambem uma piná de chalutziut que funcionou regularuse dois meses, Ainda falta no snif um maior ambiente de pro-

f*issionalização,

c) ITONUT - Durante todo o período faltou um centralis=dor para esta machlaká, entretunto funciorc
'Dersamente da seguinte forma:

1. a
Itonim:Sôdmente houveram a partir de agosto, Sairam
:
É
:
.
5zot6,dois Haboné e um iton da kyvutzá
Rer Borochov de maa p

2 .Itonei Lir: funcionaran irregularmente o Internacional
ligado aos temas dos oneguel.shabat e os de 3hchavot,

3,Jornal Dror:A divulgagáo foi regular e nom sempre
conse
mos preencher.a quota de anúncios que cabia ao Shlia

4. Publicações: As que mais se aproveisou foram
m
as "Frent
es",
"00002208 Ideologlcos",e "Bases" enviados pela Hanhagá
Elioná,

6)CHaVEr HAVAD - Esta machlaká não funcionou bem no
primeiro simestre,fato Este decor-

en
rente
da situação geral do grupo dirigente qe era instá.

vel, Não havia organização dentro da machlaká e as ativi
dades estiveram quase sempre nas mãos des shlichim,
No segundo semestre, após a forma ção da

chnativá

9

eleição da mazquirut com algumas modificações, 888
kot tomaram novo impulso fazendo sentir a mudença também
na machlaká de chaver havad, Formou-se um chug omanut que
teve a seu cargo todas as realizações artísticas do snif:
1,Oneguel-shabat;Foram preparadospelas diversas shcha

rot do snif sendo os tochnitim orientados pelo chug omanut.

No início do semestre as coisas não corriam muito bem, pois
os oneguei shabat não estavam sendo muito bem recebidos pclos chanichim, A situação começou a melhorar sradativamen

após os programas terem melhorados seu conteúdo,

2Messibot Externas;0 32 seder foi realizado conjunt:

mentecom O partido,;Oprograma esteve relativamente bom,
9 Iom Haliá foi apresentado com um bom programa e teve una
favorável repercussão no ishuv, A festa de Bikurim foi u
mpleto fracasso para o nosso snif, Como festas externas

emos a assinalar também que no 2% periodo houve uma série
atividades externas, imprevistas, das quais nós particiMOS

3 Rikudim V'Shivim:A machlaká programou uma noite por

semana dedicada ao ensino de danças e canções,Na0 houve o
isvido sucesso por falta de continuidade,

«Teatro: Houve tentativa de organizar um teatro permar
de solelim e de boninm,
S.Sifriá:A sifriá de tzofim foi organizado, contando com

0 livros, apresemtando um movimento regular de retiradas.
A
sifriá do snif não se encontra em bom estado,

«6 .Kishut: Não funcionou o chug hakishut, ficando este

tarefa a cargo de dois ou três chaverim, A principãl realização foi a feitura derum painél que deu um novo aspecto
para o snif,

d)

KRANOT - O trabalho foi normal,

pert=zendo um to-

tal de 1.178 árvores que corresponde a
quantia de CR$ 58,900,00, isto é, o dobro do 02808110 88.

lizadov por nós o ano pagsado, (setembro 56 =

)

Nous vneguei shabat sempre passou as kfussot. Dedicou

se um uneg shabat ao K,K,L,

e) TZOFIUT: Foram os seguintes os setores que mais se dis
tinguiram nesta machlaká:

l.Esportes: Notou-se neste período uma maicr intensid:
na 2681128680 de esportes em geral, Participarmos num tornó
organizado pela Unificada em comemoração a 100
Jatzmaut. N

mes de

julho realizou-se uma

Ichudiada intershichavot. Igu:

torneios foram realizados nos meses de setemb
e outubro,
contando os mesmos com bta participação dos chaverim. Aind
neste setor podemjs citar os shipurim ãa cancha de volei e

basquete assin como a iluminação da mesma,

2 Tiulim: Durante este ano foi realizado regular número
le tiulim de kvutzot, shichavot e o já tradicional tiul geral

lo Chodesh ו

5
lagott: No mês-.de julho foi realizado uma de bonim
com a participação de seis chaverim e outra de Waapilim-magshimim com a pmrticipação da maioria dos chaverim. No mes de
mbro realizou-se haflagot para as mesmas shichavot, conido nestas maior número de chaverinm,
4 .Meshek: Conta esta machlaká com um meshek completo pamachanot, assim como material esportivo : para escautis

f )JGUISBARUT: A situação financeira do snif no inicio do
ano,como acontece geralmente neo

era bda,

no entanto comecou a se normalizar continuando até o fim do
período em um ritmo ascencional, devido a ala
boas opori

nidades que financeiramente foram bem aproveii

Se Somento

começou-se a normalizar as caixas a partir do nus de agosto

quando as kvutzot mais Yelhas iniciaram o pagamito das men

lidades. Podemos tambem citar as campanhas de grande valor
lanceiro realizadas pelo Vaad Hanoer,

amigos nossos no interior do estado.
Seguem abaixo os balancetes:
CAlXA A
Maio « 6,063,00
Junho- 4,778,50
Julho- 2.216,00
Agosta 1.214,00
Setem-15.577,00

Pioneirus

CAIXA B
Agosto
(70500
Setem
- 720,00
Outubro - 935,00

Qutub-12,222,50
.Nov
"12,601,+00

Dezem-4?, 608”, 00

.

e tambem DOU

3

Segue anexo o relatorio des machanot,

2.225,00

