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U primeiro período de atividades do snif,

isto é » O que
julho não foi dos
Versos os fatores. Um dos principais melhores, sendo dimotivos foi a falta de
Uma dirigencia, um grupo de chave
rim decididos e responsáveis pelo movimento. Assim sendo,
a formacao de chativá em
Porto Alegre deve ser considerada
como um marco no que se
refereao trabalho
se refere de março a

no snif e en geral em todas as ativi
dades
tnuatis. Sofreu o snif P.Alegre
no período que passon também úma baixa no número de seus
chave
rim, isto principalmenve na shichvá de
bonim e mais tarde també

m por
partexdos
chaverim magshimim que não participar
am da chas
do 8º gacim. Todos êstes acontecimentos eviden
ci aram-so
muito no
מ

Talvez uma das causas da

abandono em que ficaram no

E

período

r

parte cos bonim bp 1

de volta dos

madhanot
poucos chaverim pra O
julho e um GQ ug de bonim qe pouco
funcionou im geral

7 e o imício do período.

2stus si tuações post-madanot costu
man se repetir todbs os
“OS. Uhaniahim ficam abandonados
no snif(não só bonim, mas
também solelim e tp fim) e quand
o quer-se reinidiar o trabalho são muitas as dificuldades.
Há também um ponto dentro desta

parte geral que de al guma forma contribuiu para toda
a situação não bda da tnué,
000218008 028₪6-40 : A cidade e
o movimento, P,Alegre semre foi um lugar de onde saíra
inúmeros chaverim para ommoireato inclusive en aliá.Em geral
havia bda afluência de
Sente para o moviment

o. Hoje em dia não se pode
dizer o mes2 a cidade já se encontra um tanto
viciada ou talvez canada dos movimentos.Por ser
Peq ena a cidade, em geral
todos
nos conhecem e como é natur
al em qualquer lugar, não
constituimos o lugar preferido Para
a juventude. Também Podemos
di zor que a

medida em que o ishuv melhora

econômicamen te, mais
se afasta de nossos problemas.
Ligados a todos êstes problemas o de que foram fundados
muitos clubezinhos esque a
jura
ventudecom suas inquietudes
Prefere-os ao movi men to, podas
mos dize
r ve a situação da cidade cada
vez torn=-se mais
difícil a nós.
Somando

todos fatores acima

que chegamos ao término do prim descritos, podemos dizer
eiroreríodo com ums si tua-

ção não bda. Entretanto,a
pesar das dificuldades,
tava

2 Dresen-se co snif perspectivas de melh
oras para o período de
julho ao binus, pois o ntava
então o snif com um dirigencia definida,
.

Uma das preocupações deste
Segundo periodo 46 trabalho
foi o de aumentar o número
de cheverim do snif e rn rmal
izar
vida chinúchica do snif, Naô
Cromos que tenhamos consegui
'o muito nestes do is uspectos
, embora om alguns aspectos
vida chinúchica tenh
a

a melhorado bastante.

-Fartegeral: agdsto-dezembro 1957
E
Foi um início de período dedicado « restr
uturacões
DS os aspectos, Todas as machlakot
foram reorgan

como os chuguim e shchavot,Para isto, dedicamos
pleto para madrichin.
O que foi feito era realmente necessário

6

is todas as basas estavam completamente fracos,

io também restruturer-o hue de tzofim,

so leli

Sendo que para este último era extremam
ne dedicasse uma pessoa completamente,

Os

chuguim de solelim e tzofim emm

< O mesmo não se pode dizer em relação

mô=icamente fo

a

sx:-riência de

DO OMOu

ino. Dedicou-se nestes dois chuguin-um trav2”ho de fixe
chaverim existente e fortificar o marco xyutzá neste
02-88  בגוsrabalho mal:
Também na shchvá 66 bon
restruturando as Kvutzot e oi
1. Quanto a shchvá de mapilim,
que foi o número restrito que

em geral falta de nomes para

vez tenhamos de consi
sendo que para o
1
1, colocar novos chaverim
o estabilizar sua vide

2

s

) CRUE com ms
vermaneceu u
rmaneceu

te.

pi
"Todo
te
em hadracht

os

e

das preocupações e

mo de
que fixar
ras
tarefas

tas, mas muito

guiu Onde mais se trabalhou neste sentido foi no

de bonim,enbora sem resultados práticos,A única shenvá
iumentou numéricamente foi a de tzofim,
s
1

des: Embora neste

período houvesse uma preooupação

ração interna, não poudemos fugir a

uma

série

externas mas qe felizmente só nos favorecer:
apresentamos relativanente bem,
ב

¿anto a comemorações internas

is oneguei shabat os8 forampp

tiv

de apois

empre  פסtradici-

medos

velo diug omanut,

os inclusive alguns oneguei shabat de carater maior
como
1 Hashaná, Chodesh Hatnuá e Chanuká. Para a shichvá
de tzo
2im foram realizados cabalat-shabat.
E
S

à-Lemei Hashichvá:Na shichvá de bonim foram
cartas feiras a noite com temas diversos, Hi

s1ichvá de Bobdhim não teve esta programação
c motivos que analizaremos dentro do ponto

¿eñaadéss Medrichim: Sempre antes de alguma

gum te:

uma se:

«tividade a:

rever importante reunimos os madrichim em asserot apresen
t»»Cr-se-lhes a impcrtância das determinadas atividad
es. Podenos

dizer que obtivemos resultados positivos com essa inicia
tiva,
dolvrit: Mantivemos classes, uma por semana
mas que contav

am
com a presença de quase esclusivamente maapilim
e nagshimim,
o período dos exames mantivemos aúlas diaria
s para Os chaverim do shituf. Em geral reinou entro os chaver
im mais velhos
me

constante preccupação em aprender ivrit.

OsGrupos de Estudo:Embora com funcionamento irregu
lar fun-

chonov para magshimim um grupo sobre o proble
ma nacional judeu,
Na fpoca dos examem funcionou para o shituf um
grupo de estuCos sobre a historia do movimento obrero em Israel.

7.Artzaot:No principio do segundo períods fizemos um tochnit
artzaot sobrg.temas israelis,

Na.

sendo seguido tal pro-

Ouveram tambem artzaot de temas variados como comentários

ernacionais, revolução russa, debate sthre sionismo , assimi

ao e galut etc.

SeVisita da Elisa:Em inícios de setembro esteve conosco E

á Elisa conforme resolução do Kinus passado.

Vimos com.t

is orientações para o trabalho de chinuch

ey

ao obti
ajkupá- procuramos introduzir em algumas kvutzot |!
vemos resultado. Em algumas kvutzot mais velhas existiram kupot
com funcionamento regular,

b)Ioman-H0uve tentativas na shichvá

mao funcionamento das kvutzot o mesmo não poud

o)Tilboshet- Não conseguimos atingir aquile

q

com este instrumento educativo. Somente 8 81000 68
magshimim se uniformizou e nasshichavot menores apena
mente.

djO0ficina- Tentou=se intensificar à funcioncrento do me
porem sem ps resultados almejados. Na época d
ferias de

teve um funcionamento bastante bom,
e)Oneguei-shabatk Introduziu-se algumas r.

Fe
ב8000 na To

e conteúdo com resultados bons.
f)Chodesh Hatnuã-= HuvchavorárEisasapresentou a programa

importância desta atividade, Podemos dize
foi a atividaãe que mais mobilizou o
do mês do
movimento podemos resaltar a
ic
O,

Uneguei shabat bem preparados,

e um tiul geral relativamente bon,

suramente que
intro as progra:
ada realizada

stival

Em ge

o snif esteve sempre ornamentado

e positivos

:

e

de cinema,

durantê es

ambiente fo

«Shichavot: Asituação geral fai a seguinte:

a)Magshimim- Formam os chaverim da chativá e shituf uma kvu
028 06 magshimim que funcionou como um grupo de estudos seguin
do o programa sôbre kibutz.
b)ifaapilim- Conta esta shichvá com duas kvutzot numericamen
te restritas. É uma shiehvá Pequena e desparelha. No que se
re

fere à vida destas kvutzot f9i túdo normal, havendo sempte peu

lot semanais, além disso participavam em todas as outras
ativê

dades programadas pelo snif, Faltou 8 shichvá una maior vida,
com atividades e peulot conjuntas, Estão os chaverim maap. qua
so todos nos chuguim de tzofim e solelim, Devido ao número gran

de de militantes do shituf,

não tomaram os maap, algumas tare-

fas importantes no snif. O givel ideológico desta shichvá é

fraco. Para o próximo período faz-se necessario um intenso
pro

selitismo para esta shichyá,

A

c)Bonim- Foi a shichvá de bonim, no primeiro periodo, que
mais perdas sofreu, Muitos bonim abandonaram a tnuá
fazendo com
que a shichvá ficasse muitissimo resprita. Contava
ela depois
de sairem esses chaverim com duas kvutzot mas resolveu=
se
וט

tar estas duas 6 passar uma kvutzá de solelim
«

nim, Era o chug de bonim restrito e

lhos para

seus madrichim concen

em outras tarefas do snif e a shichvá estava bLrutante MAS
tc
ve tambem o problema de aceitação dos novos bonim o que
diri
cultou o trabalho com a segunda kvutzá pois a sua situação
tro do movimento era bem delicada, No segundo período, com à«

reestruturação que sofreram os chuguim, recebeu o chug
de boni»

um grupo mais amplo e concentração for parte destes
nadricninas

Uma das kvutzot passou a funcionar normalmente y a
outra enbo-

ra tenha melhorado na sua situação como chaverim do movimen

o,
não chegou ao ponto desejado, Trabalhou-se com
listas de proselitismo para aumentar a shichvá, porem sem resultados prático
s.

enva 6 8 falta de bachurim, Houproblumas ua
:
vo un vaad de bonim, mas que nao fyscionou Foram realizadas
tiulin,
inumeras ativiaados de shchvá, ego os imei hashehvá,
haflag"Ot ל₪JO

d)Sololim- Foi unmasshchvá ainia de ser travalnada qu

te todo tbstu ano.

Primseirumente,

algumas das kvutzot princi-

pais passaram pelas mãos de uma série de madrichim que pelos

mais diversos motivos as largaram.

Inexistia quase quo práti-

camente o marco kvutzá para dar lugar a vida de shchvá. Além

disso a escola idish ora um fator que ocupava muito os sole-

lim e concorria quase com o movimento, pois tles, muitas vezes

preferiam as atividades dasescola no lugar das nossas Restryturamos as kvutzot.co locando novos madrichim nootrabalho e fas
Znr com que algumas delas funcionassem;mas nem sempre segu in-

do o programa do qual foram dadas sô algumas 816 ot. Quanto as

aos imei hashehvã fram roalizados únicamente no primeiro perío
do resolvendo-se mais tarde si primi-los para ara se pudesse
eunir as kvutzot por não haver outro dia na
nana. Não houve
um funcionamento normal na shehta, mas apesar Pe tudo sempre

tivoram os solelim no snif participando do todas as atividades do snif, principalmente as de caráter esportiva, Um dos
motivos do

trabalho não haver sido muito produtivo com a

si cá-

vã foi a pouca experiência do chug
e)T¿ofim - Conta a shichvá com cinco kvutzot constituindo sô numa shdivá real mente jovem Há uma infinidado de tzofim em
listas, mas destes 5o a metade vem ao snif.0 chug conta com
madrichim jovens 6 inexperientes no trabalho.Teve a shchvá cab
balot shabat, pou lot normais e tiulim,im geral,

crécimo de chanichim nesta shichva,

O EN
b)Solelim:

U

nota-se um a-

s:a)'fzofim: seguiu-se o programa definitivo
. grama de carater tícnico baseado no livro de

Ven-Loon. Semanas as primeiras sichot foram dadas,
c)Bonim; Numa kvutzá o programa de ACROS, e pa outra
3)Maapilim: Na kvutzá do primeiro ano, o programa normal sbbro

materialismo histórico e na de segundo ano a historia do movi
mento cbrero.internacicnal.
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sous BEE
E

SololimBonim--

Maapilim-

«rrrMagashimim

e perspectivas'Vivo

e

do muito anoimal

.

sui? PALEGAL um perio-

consequenciais c> trans migeo de trabalho de

uG yume goracao a outra
« & ] ie julho a situação se ncrur lizo
ex o hojo » apesar do nao termos feito
da obs
com a formação
i
ramos um  לmois velho poro a dirã1
grando:. conquistos
coninecioneisque
gencia do  מe demo
precisem sor sia Como primoixa dirotriz solocemos- O
proceJitismo. principalmente na shich xvêde bonim emaapilimo
“Sabemos que esta orientaçãom' 120 é fácil e o campo para tal

não é muito box,

mask é novessário 6 a isto devo mos concen- ,

trar fomqas.Ligado a este prebleno . nossn preoouparóo devera
so aoncentrorsa nº preparação Ro Ga Segunda linha forte
que poderá substituir a  לdirigén 2. como segunda diretriz

temos a continquação do trebalhoeducativo organiencions” המדסר
ado. A normelizag3o e algumas kyutzot, uma nova' equipe de

trabaiho(Es DAACHA) e 8 prepaxação de pxé-shuguimo A tercóiraz

dirotxwiz O om xpkagão que se refere a rolações oxtemaso,
Evido as caractexisticos de ishuy Pôrto-o Logrenso esta 6

unan das tarefas fundamentais.Pordomos campo neste sentido,

porém não e dificil rocuperalo “a snif apesar de apresentar
os problemes descritos acima e mais o da procura de uma nova
2
sóde que por certo dosconcontrará o tyebajio iniciais
conta beas perspeotivas pelo mimoxporloncia dos atuais

dirigentes e madrichimo

1

