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Rio de Janeiro, II de dezembro de 1952.

SNIF. RIO

kelatório do 5º pré-garin.

CONSTITUICÃO:

O pré-garin do snif Rio, teve existencia oficial, a partir do dia I9de
Novembro; quando, foram apresentados à Maskirut, e aceitos, os seguintes can-
didatos: ) :

Elias kitvo
2) Ana תבשטס

3) Teresa Sender
9 4). Irma Sender

5) Luiz Lerner
6) Jorge Skekely
7) Fernando Grossman
8) Aron Kilinsky
9) Benjamin Juven

IO ) Nachman Armony
Os chaverim Benjamin Juven e Nachman Armony, nele ingressaram um mês depois
Nessa reunião da Maskirut discutiu-se a constituição da kupá meshutef, ma-=kirut e planificação tarbutica para o garin. 4
Imediatamente, o garin se reuni e propoz a formaçao da Maskirut com os se-

guintes chaverim:
Luiz Lerner Maskir
Jorge Shekely .Tarbut
Aron Kilinsky  Guisbar.

Uma vez constituida a Maskirut, passou esta a reunir=se várias vêzes, pro-
curando estabelecer formas de atividades para o garin e conhecer a situação de
seus componentes, > FAS , :

O primeiro problema, foi a possibilidade de existencia do garim como tal,
sligando seus membros das kvutzot. Discutido no Vaad Hamadrichim, conclui-se

pela permanencia dos chaverin em suas respectivas kvutzot estabelecendo-se umareunião semangl para o garin. ; ל , 2Esta solução foi adotada com o fim de manter o equilibrio da shichvá de ovdim
uma vez que o desligamentos dos chaverim de suas kvutzot deixaria a outros sem. + 1 / + 4 -possibilidades de/reunir-se como kvutzá, o que, no snif, atualmente nao é reco-/
mendável. : Ps

KUPÁ MESHUTÉPET: 4
Estabelecida à forma de reuniao procurou-se resolver o problema financeiro,

A constituição dakupã, assentada na Maskirut, começou a canalizar fundos, planifl
ficando a entradas e saidas de chaverim, segundo suas necessidades.

Dos IO chaverim que constituim o garim, estao empregados os seguintes dos
quais advem sua rec 108 :

ENTRADA AUXILIO SALDO |

Lerner 2.00 2000,00 500,00
Elias 2.000,00 700,00 Frey 1.300,00
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ENTRADA

14250
1 . 000 , 00

1.400,00

ANA

Teresa
orge

1.250

8.150,00

dos em auxilio a

AUXILIO

3.950,00
Isto perfaz um total de 8.150,00 de entrada

DINIDTY

עיצאזינאגרא
//o
₪ | 7

SALDO

תוחדתס

Derrotas sa ntoטנגויעימסנלאיצאס-שוסשיכו'ג

הרנס

1.000,00
1.100,00

vp

OS demais chayerim apresentam-se da seguínte forma:- Kilinsky- disponibilidade integral. Exerc
em bicos para auxiliar o shituf.

Juven-

Irma permanece em
Frernando-' tem

hachman-

casa,

Assim planificada, a kupá dispoz-se
quanto às quotas,
dezembro, de cêrca ge 6.000 +90.

a

esauxilios e demais nec

4.200,00

dos quais 3.950,00 são emprega-
casa e o restante 4.200,00 utilizado nas quotas e outros.

e diversos serviços no snif e trabalha

está: colocado num: escritório de arquitetura, do quai nada percebe.
onde necessitam de seu aux

seu tempo ocupado em profis
auxente do shituf desde algum tem
musica, atualmente nada introduz.

ijio, nada introduz.
sionalizaçao nada introduz.

po suas entradas dependem de possiveis

atender as necessidades dos chaverin a

888108 prevendo um saldo, para fins de

Con a constituiçao da kupá do garim, 4 chaverim deixaram o shituf, o que veio
desiquilibrar suas finanças e tirar-lhe toda possibilidade de viver, uma vez que

afora desviada do shituf,
em orcamento.

Diante desta situação, e impossibilidade
devido as atividades de

auxiliasse, uma vez que havia essa possibilidade.
Discutindo à proposta, o garim optou de modo favorável.

+ importancia de 1.800,00 cuja entrada regular estava

tecnicamente, de reorganizar-se
lim de ano, o shitui propoz «o garim, que éste o max

Embora, por principio
Se devesse manter a kupé com fundos para resolver as situaçoes economicas do ga -

ריב

liar o shituf,. o que significa
suas necessidades.

stava-se obrigado a nao deixar o shituf naquel
aspecto moral, seja pelo reduzido saldo do garim, o
covrir as necessidades maiores, tais como meshek. 0

qua 1

as condiçoes, seja por seu

seria insuficiente para
garimn, preferiu, assim auxi-

que nenhum saldo terá para cobrir quaisquer dex
: - q E 2 2 4

Em resumo, a situação financeira 08 kupá, é inexistente, apresentando proble-
resolvido na hachshará.mas de saúde e meshek, que terao de ser

MESHERA: E

No contáto com os chaverim,a
ferente a
LO. Era e Rm

Os primeiros, são os seguinte:

Us. Segundos são, os seguintes:

RIO DE JANEIRO |* RUA JOAQUIM PALHARES, 595, *

Irma Sender
Teresa Sender

Luiz Lerner

Elias hitvo
Benjamin Juven

CAIXA

Naskirut pode constatar oq seguinte, no re-
meshek: 4 chaverim'o trarao de casa e 6 chaverim dependerao do movimen-

Fernando Grossman

Jorge Shekely

Aron Kilinsky

Ana: Ritvo
Nachman Armony
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¿quanto aos chaverim que o traráo decasa, supõe-se que o tragam para hach=
sherá.e alia e sua composicao depende de fornecer, a Hanagá, anova lista O

mais rapido possivel. Us segundos: dependendo dessa lista poderao ir adiantando
a composição do meshek, segundo as possibilidades próprias. A lista de meshek

geral, será enviada oportunamente. 4 0040. ja A pt dr 9 teaSy y . 5 -

SAÚ DE:

Logo constituindo-sea Maskirut do garim deu especial atenção ao estado
fisico dos chaverim. Entrou-se em entendimentos com um médico e o mesmo

passou a examinar os chaverim, constatando-se o seguinte estado.

Elias kitvo- estado geral a inspirarcuidado. Deficiencia de peso, necessidade

de descango e alimentacao mais cuidada. - ,

Luiz Lerner- estado peral sob recomendação. Prescriçoes 100001085 0 anterior.

Irma Sender- Estado geral em bôas condições, À
Teresa " mn ” ₪ ”

שמ 26 Shekelyestado geral bom, necessitando de certos cuidados.

Os demais chaverim aguardam a oportunidade de serem examinados.

.

TRATAMENTO: DENTÁRIO:
DTEste é outro problema que se tem tido pouca possibilidade

de se: o resolver e agora as machanot reduzirao o prazo para

o tratamento. «uasi'todos os chaverim necessitam de tratamen

to dentário. Até agora, 3 o fizeram de forma particular. Us
demais seráo indicados para dentistas com os quáis já se con

versou, aguardando-se apenas a oportunidade.

SAÚDE:
Fernando Grossiman- Este chaver está sujeito a una série de 4 operações, nenhuma

délas com caracter grave, porem, exigiraia um tempo longo para
que as mesmas se realizeg. Calcula-se que até março Ludo es-
teja bem. A Iº intervenção já foi feita e a convalescença ca-

minha bem.
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TARBUT:
Como todo garin, ao constituir-se êste, pensamos em ter uma existencia,
mais vivida, na qual tivessemos g oportunidade de nos aproximar melhor.

. um do outro, atravéz de realizações tarbúticas. Com pma reuniao semana
porem, e estande o garin à disposição do snif, à planificação de 0 reina"Se E "programação dB aHX£reuniao demanal, que o Poram en Úumero de 3. Em duas?
delas, o chaver Jimico desenvolveu shíchot sóbre a réalidade histórica do movi=
mento kibutziano, justificando sua existencia e o que representa o kibutz como |
fator de renovação da tradição e cultura judaica, Em outra sichu, desenvolvéda
paia chaver Bariach, foi visto.a posição do kibutz frente às necessidades de uma
uta de classe e quais seriam suas possibilidades de transferir citedinos trans-

formando o campo em palco de vida luta pelo socialismo; segundo essa capacidade.
O kibutz seria uma forma real de vida é não um meio utópico.

U programa ideológico do garin, continuará sendo desenvolvido àbase do
movimento kibutzihanoó. A falta de material, em português, e a ativização nas ves.
peras das machanot, dificultam maior contato doschaverim com essas idéias. 0

.
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lvrit, no garin Rio, náo está em boa situação. “resume-se que o chaver|
gue melnor o saiba, seja o chaver Nachman. Quanto aos demais, à situação
e.a Segúlinte:

2 «nelfabetos - Lerner e Fernando; os outros apresentam conhecimentos que va-
riam entre a 20% e a 30%: liqao do livro "Adam Hamoledet left,

U estudo do ivrit tem sidodesaímmado, principalmente por estar o. snif
vivendo em função das machanot. À compreersao da necessidade de estudar ivrit
existe em demasia no garin, adustembo-sg. a oportunidade deseo fazer,

8-4 2.460. GA IOו

1CA Cia Loren ALA IMA ליל2%ל 4 4

e Este é outro dos graves problemas do garin. Apresentando
10 chaverim, sómente 2 estão realmente proiissionalizados
e Jem86 profissionalização, A situação é a Seguinte:

Jorge S5hekely - deprottesao Fundidor, Deseja fazer um; curso de manejo de tra-

Elias Kitvo - motorista. Deseja fazer um curso de motores de tratores (marshi
% rim).

ernétido ÚrOS-- estúdoy mecánica durante 2 anos no OsR.T. atualmente faz umsman curso de enxertia. e floricúltura.: Deseja exercer agricultura,
r קי 2 1 : Rd a ATeresa vender E Estã no mesmo curso de enxértia e fioricultura,
Ana Kitvo Está: num curso intensivo de Corte e costura,
rot kilinsky Apresenta conhecimentos de néquinase de nagariá. Deseja exer-

607¿e : É A
Luiz Lerner de profissao lapidário. Ainda nao definido quanto aos anefin,
Irma Sender a definir-se
Nachman Armony. Estudante de musica - a definir-se quanto aos anafim:
Benjamin Juven Estudante de arquitetura. - a definir-se quanto 8 

anafims

Como se vê; pelo quadro 'acimá, a profissionalização do parir não
con fora definida e aqueles-que ora se, profissionálizam, pretendem
outras atividades diferentes, supondo que okibutz lhes possibilite
sionalizaquo.

apresenta
exercer
a profis-
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