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RELATORIO DO 5º GARIM - SNIF SÃO PAULO

FORMAÇÃO . : : 2 1
- הו 5ºgarim foi formado em uma haflagé de definição chalutziana da

Dodo de Magshimim, realizada em Novembro do corrente ano, no Kibutz H.E.D.
ES diversos problemas de trabalho de Movimento alem de alguns problemas

Pessoais, O grupo que se formou então, e bastante reduzido em numero.Compos-se

gos seguinte chaverim:

Peter Lowy

Susana Lowy

Ziche Chaitehik

Walter Roshental

Joseph Klinger

Salomão Cukerkorn

Eenrique Teitelborn

b) DESENVOLVIMENTO: Logo após a aprovação dos sheilonim pela Makiruth, iniciaram-

-se as atividades do garim de uma forma bastante intensivas O grupo em si tem

des "chevrati” náo sendo demais hoterogeneo. formado por cha-

vezim das fileiras do movimento, com um desenvolvimento normal de 3 a 4 anos de

Tauá.0s chaverim tem sido dispensados na medida do possivel de suas atividades de

movimento, o quo tem auxiliado muito a maior concontragão nos trabalhos do garim.

Devido ao durto espaço de existencia do grupo, não teve este possibilidades de

fixar caracteristicas, ou de concretizar longos planos do ação; assim mesmo con-

seguiu dentro,de suas 4 semanas , materializar parte de nosso programa, como
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le Rosenthal e Salomão Cukerkorn, sendo que o prim  a
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ito a responsabilidade de rasolve-lo. Quanto ao segundo , ha
  apresenta asp

garim, tendo ce 8

um problema 1i2r provavelmente solucionavol, mas que por enquanto esta em E

pondencia, sendo este o motivo da provavel entrada em atrazo do chaver em Haschara,

 

a) TARBUT ; Foi planificado um programa de Tarbut, constante de sichot 80026 0

toma "Xibutz".» Subdivide-=se o mesmo em diversas sichot, as quais serao dadas pelos

madrichim de Eretz.A par deste, plansjamos um programa ¡Meologico a ser dado em

rodizio pelos proprios chavorimó As possibilidades de execução destes programas,

sstão condicionadas 208 demais problemas do garimj sendo que ate agora, nao tivemos

possibilidades de inicia-las.
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e) IVRIT ; Iniciamos os estue a do ivrit com o chaver Nachman Falbel, logo na pri-

maira semana de existencia do garim, vorificando-ss em seguida, que dentro de grupo,

os conhecimentos eram bastante hneterogeneos, sendo 2 em fase bastante adiantada,

2 com alguns conhacimentos iniciais, sos 3 restantes sem conhecimento algums Foi,

portanto nacossaria a divisao do grupo em 2 distintos. 0 grupo mais adiantado esta

las da chavora Sara Fassaz 0 outro grupo continua recabando aulas do

recebendo au
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%o velativamenta boas do ponto da vista

chavor Nachman. As perspectivas de ivrit s
- Mera :

ão conhecimentos basicos, no entanto não temos possibilidades para formar profes-

301983» Estão programados cursos intensivos, inclusivas seminarios, para melhor

aprovoitamento do tempo rastantes
Lal  



SITUAÇÃO ECONONICA

1 situsrgáo oconomiea do garim aposer de termos em perspectiva una
despesa idevitavel de corea de CR$ 10000,00 para resolução do problema
do chaver Valter,o'rolativamente bon sento que acroditamos sor possivel
a resolução dos problemas mais agudos das nossas necessidades de meschek »
eGarin 4o Sniff SãoPaulotomuma comuna econonica,completamente autono-

4 situa ño ocohonicda do garim tem permitido a satisfação das necessidades
pessoais Jos Chaverim em São Paulo com relativa facilidade,
“m púmeros /& nosso, posição finenceira resume-se no seguintose

Entradas su

/ Peter URS 3.200,00

Suzeha 2.800,00
(08 0

יב 0
Salomão 240,00

Pindue: O qtל , O ng 8.490,00
Consta noctes calculos os ordenados fixos e mesadas dos chavorim,

2 sldas se

Vetor e Susana CR$ 3.500,00

'iishe 120,00

Yaltor 490,00

Salomão 120,00
Pinduea 120,90 sro
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Nos câlcélos de entrados prevemos aindax gratificações e abonos
de slgunschavorin que atingirdo aprocizadamente 089 54000000 .

Was soidas não estão onlchlados os evontuais gastos medicos e dentarios

álom de putras possiveis desposass

nfin prevonos para fins de Peyeyoiro termos em caixa cerca de CR$ 18 a
20 mil דו
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scituacio de Moghox 3 roletivamente voa sondo que asradi tlm

y com lota=lo ₪568 nossa embrada en Hachghará, no entanto

ta conhecimentos suficientes das roupas dos chavorim não

noderonos por que enquanto uma divisão entre meshok de Hacheharê

e A148, sonão 2930 gsômonte possivel depois de entrada em Hochsharé

quando montão sorá conhecida as normas para divisão e classificação

226

mos pol   

  

de roupasy
jegue abaixo O que temos e O que necessitamos de roupas para

emtrada om Hachsará de acoráo com os dados fornecidos pelos chavos

rim do 49 Carime  
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Possuem ainda, alguns chaverim moveis o outros objectos de uso pessoal

consideramos desnecossario a apresontagio desses pontos no momento, mes

acreditamos que sería conveniente uma apresentação mois detalhada dos

110%ה8 de meshak completas que seriem trocadas por corrospondencias 

SETJAÇÃOPROFESSIONAL,

A situação profissional 4os chaverim do 5º garim de SePeulo, é relativas

mento sos problemas profissionaiado kibuta , bastant: má, Conforme os dados

ebaixo, os cheverim perccberão claramente ₪ situação

PER + quimico, formado por cupso teenico, yom no cavanto 085

pero os cnafim existentes atualmentoxx no ו

ZICHT 3 tommeiro mecanico, curso mmsnisa da 000 .

SUSANA y “Agus conhecimentos de cozinha,

WALTER 3 curso dc olotricidado da ORT

עדהוה + motorista profissional o conhecimentos de mecanica de automoveis,
E

e eurgo de tomearia mecanica,

cALONAO 4 primoiro amo de curso maquinas e motores à» “scolatetulio Vargas,
Emi

PINDUCA + não possue conhecimentos profissionais,

OBSURVAQUES + O unico chaver realmente frofissiondl izado para mafim de

Haschará, $ o chavor Klinger, so ven que seria conveniente para 08 demais

chaverim, uma profissionalização que os ontrozasse rapidsente nogtos anafim,

\\  
 



isto não foi o não será possível devido aos problemas economicos que sorao
dados logo à seguir, alem do fato de que em São Paulo, nã existem cursos
que se adaptem 80 nossas condições e &s nossas gmextiitkx necessidades,

 


