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ivelrente se refletirá no kibutz er: vretz de uma foria

bastante drástica,pois é o

ivrit o principal veículo para se conhfcer e tcrar parte da vida kibutziana e extrabutzianas
Ainda no terreno de chinúch,realizou esta kvutzá uia uessibá Lusical.a qual foi

iuito ber- sucedida,pois contou cou a -«resença àe nuijerosos

Chalutziut- Pequeno,ou melhor,

o kibutz Hagshará e a

ouvintes.

quase incxistente $ o intercarbio existente entro

chichvá Avodajurge pois que se reaten

rondência e intercárbio cultural,com a finalicade

de

oficialiente a corres-

estabelecer mua maior afinida-

de entre os futuros ele..entos de garinim e os olenontos existentes na Hagshará.£n
absoluto: não nos é suficiente uz ou outro boletix infornativo,necessitamos de infor=
168 precisos sobre us probleras 0 861060095 que surgen da relação orgânica do individuo com o trabalho e con o grupo,
=
No que se refore à orientaço tócnica,diversas foram as iniciativas toradas
neste sentido,revclando-so as esmas parcialmente infrutiferas.Somente duas ou tres
080=
hutot
que
gressara: ci: cursos de onfermagen da Cruz Vermelha Brasileira.
,
Quanto clerentos prorissores para futuros garinim,é bastante provável que
os hajan en regular número, dependendo
o esmo de uia sólida o profícua orientaça,
No concernente à participaçao dos cleientos Ovdiii nos trabelhos
do Snif, quase
todos, naturali.ente exclusive

os clonentos

vitais na estrutura de nosso snif.

que ingressaram recentenente,ocupam cargos

intro Éstos podereiros provavelLente obter 8 bastante

produtivos,ncque

se refere ao seu trabalho nov snif- para tal entretanto faz-se necessário
que a Lis-

hká envie prograras o Laterial idoológico »réviaronte elaborados,

a

