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Caros chaverim

Tem esta a finalidade de reafirmar mais uma vêz as re=
soluções anterivres no que diz respeito às relações entre o kibutz
e o snif Sao Paulo. Nao é necessário repetir os grandes valores educas
tivos que estas relações trazem tanto para "Miro como nara o ki-

butz. Desde agosto deste ano recebemos visitas de Kkíutzot do snif
que tiveram um exito relativo, mas InfoEndNes a pequena fre-
quénc ia destas haflagot e tíulim nao preenche as necersidades de
Kibutz e cremos do smñf.

Queremos nois, mais uma vez convidar as kvutzot do snif
2 transformar o kibutz num marco educativooniravés de intensifica-

ae de nossas relaçoes, ,
Entretanto, € necgseário estabelecer alguns pontos que

tem mita imvortáncia para nos, tanto sob o ponto de vista de vida

do kibutz como sob O asveeto educativo pera 01
A falta de nrenaraçao destas haflagot, tem causado alguns

inconvenientes em relaçao do nosso meshek, A falta de nreenchimento
da diária dos chaverim numa época em que O kibutz passa vor dificul
dades e a falta de observância na conservação do meshek, trouxeram

“nos alguns prejuízos que € neces sário evitar futurâmente, Por icto,
nropomos que antes de se reblizar uma haflaga, haja um entendimento

entre um respons ável do snif e um do kibutz, afim de me se combine
tudo que for necessário, Ao mesmo tempo achamos que a'raves deste
Contacto prévio, seria muito interessante o estabelecimento de ati-

vidades conjuntas nestas realizações afim de possibilitar uma parti

0108080 ,maig direta entre os chaverim de garim e os chanichim, o
que será de grande rroveito educativo,

Novamente renetindo nosro convite, desnedimo-nos com um

chalutsiano s
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