
 

RELATÓRIO DO SNIF RIO PARA O PLENÁRIO DE CHALUTZIUT

(
Com a resolução da criação da chativã do 6º garin no último kinus

e obedecendo 4808 criterios para os integrantes do mesmo, resolveu-se

na última asseifá de chevrá, que todos chaverim magshmim atuais do snif
Rio_kvutzá Chaim Arlózorof pertencem a esta chativá.

Apesar da atual shichva de magshmim ser constituida por duas gerações

educativas que um dia foram nitidas, hoje em dia, devido a confluência des-

tas duas gerações que se deu há mais ou menos dois anos atras, ao traba-

lho de grupo, a definição e militância conjunta, a chevrá e tudo decorren-

te disto torna-se impossivel hoje distinguir estas duas gerações de tal

Roo elas se confundem.

Assim, tem o snif dentro das ffyspectivas de seu trabalho futuro o 6º

garin e o 8º garin; o 7º garin nao existe. Vemos de um lado a grande ne-

cessidade do movimente da formação de um 7º garin amplo e forte que possa

eventualmente ser a cabeca de ponte de um novo mébd mifal tnuati ou mes-
mo que venha fechar Mesh Bror Chail +=qwskSaetro—bsGp-4—8 como último
garin que para lá se dirija, e por outro lado, a situação do snif; como

solução a isto, para continuidade das gerações chalutzianas que faltam
no Rio— o proselitismo que virá completar gerações, a base de um grupo

de prosélitos para hachshará, um grupo de qualidade que deverá ser antes

cuidado samfd preparado no snif e virá assim ser o nosso 7º garin.

Vutrossim, devera o snif agora cuidar para que isto não aconteça mais e

observar a necessidade de gerações tnuatim.

Com os planos de trabalho que estamos realizando e devido a quase tota-
lidade dos chaverim magshmim pertencerem u atual mazkirut sera dificil em

dezembro próximo dispensar a todos, mesmo porque o nosso marco para mudan-

ca de dirigencias e integração nestes trabalhos de novos chaverim é março
de 56, quando cremos os chaverim da kvutzá Ein Dorot- 2% linha do snif te-

ráo o preparo necessário a isto e teremos tambén, kvutzot hoje de proséli-

tos ja fixadas no movimento.

A chativa do 6º garin é constituida por 14 chaverim: Herman, Mário, Su-

sana, Ida] Ozer, Hilda, Helena, Raquel, Manis, David, Sara, Jerusa, (Sarita,)
Mauricio.

Os chaverim: Manis já está na hachshkrá

avia trarão em dezembroל entrarao E

Jerusa

 



Sara-- não tem nenhum problema, não está na mazkirut e nem ligada a nenhum

trabalho no snif; podera entrar em dezembro, apenas que sua entrada deve-

rá se efetuar nos inicios de desembro isto é, entre 8 e 10. Um dos fatores

para isto é que na época de Pessach, terá de se ausentar da hachshará por

algum tempo, pelo feriado em si e porque provavelmente a mãe aproveitará

ser este o último ano que a Sara estará aqui e então ira demcançar fora

devendo ela têimar conta da casa.

Jerusa-- Idem, idem porque se casarão embntaaioa antes de entrar em hach-

shará.
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Manis-- Já está na hachshará.
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David Feig-- nao tem nenhum probtema, nao esta na mazkirut e nem ligado a

+ .
2

nenhum trabalho no snif; podera entrar em dezembro, observando-se que devera
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ser nos inicios de 48 dezembro, tera entao ja largado o emprego e nao po-

,
dera ficar em casa sem trabalhar.

Herr - 1 É a ,
ו Chaverim do Machon, deverao ficar em trabalhos nof snif ate

Mario 2 E ,
agosto de 56, quando se dara a passagem total dos trabálhos

Susana
2

A , e
da-mélis dirigencia á outra geracao.

Hilda-- Está em trabalhos no snif, o marco para sua entrada deverá ser

março de 56, quando se verá as possibilidades de dispensa-la do trabalho.

1885 - Em trabalhos תסאשפ snif, poderá entrar em hachshará em março de

56, data que terá de ser observada além de tudo por problemas, que seus

pais farão aliá junto.

Ozer -- Curitiba, marco de 56,

Helena -- Poderá entrar em marco de 56, entreteanto esta data para ser

confirmada está dependendo da vinda dos Estados Unidos de seu irmão pa-
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ra ficar com a mae que e viuva.

Raquel -- Poderá entrar em março de 56 quando-esteras=o-probkema  finamoei -
y

nodossitoOido. além dos trabálhos no snif, terá

» me , A .

de fazer ate entao o ultimo exame de piano,
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Mauricio -- Podera entrar em março de 56 quando espera 0 problema finan-
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céiro de sua casa tera sido ja resolvido, Ú pai nao esta bem de vida e

tem uma divida que o Mauricio ajuda a pagar com a ajuda familiar que o

,
shi tuf lhe da.
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Sarita -- Esta chavera esteve ausente do movimento durante longo tempo

nor motivo de doença, agora voltou disposta a trabálhar, entretanto, quan-

e . .

to a sua entrada para hachshara ainda tem duvidas; tudo dependerá de sua
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integracao no movimento cremos que atede dezembro se decidira por isto,

entrará no grupo de março de 56. 



. 0 : à

Havia alguas chaverim hoje afastados dom movimento que uma vez fizeram

parte deste grupo. Estes chaverim : Sara, Jaime, Jonas, Dora, foram procu=

rados, entretanto, nada se conseguiu comi” eles.

Somente com Anabela e Leão terá de continuar o contacto, enteskantax mas

XESXE por enquanto nao se pode falar em datas de entrada, tentaremos que

. ,
ingressem na hachshara com o grupo de dezembro,


