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EPA DOR8? GARIN

hoa doze mês de novembro de 1956 teve lugar nosnif
Janeiro a 888614 de chevrá do 8º garin,

" Dirigiu sefá o chaver Chalutziut do snif pertencente ao
garin, Expôs,prim ente o chaver a importância da formação «desse
garin para e &o da tradição chalutziana. do movimento Abor-
dou ainda os pontos que esse garin tem de preencher no movimentos
hachshará,ssnif e movimento nacional, Em seguida cada chaver se auto-
an zo emrels çao a tres pontossdisponibilidade para trabalho no

"Y ento, ob: :táculos e lificuldades, profissionalização para a hach-
a E OS

David Roisma ao trabalho, inteiramente disponivel, dependendo
porém da res a blema econômico em casa,
Profissionali 10= 0 chaver terminou o curso de eletrotécnico ypara
hachshará e butz:sandlariá,caminhão,etc,
Sole 0 haverestá cursando o curso técnico de industria
1dia inteiro,Apresente além disso o problema de serviço mi-

: ância do chaver depende assim de tempo para o trabalho
lo curso só € disponivel para trabalho local, Discuti-se o
30 para o movime nto , valor que é comprovado e fica então

sarna em próximas reuniões a situação d
nosição para o que fôr necessário com
trabalho, O chaver apresenta a questão
SJteta familiares em caso de entrada 1
issionalização: trabalho tratórista e alg

) par a o trabalho
ticular, Em relação a
hará o chaver cu

im -perio-
jonalizaçãos

avicultura
Eva - teve a sua entrada para a hachshará como

alguns problemas de ordem sent imental, data aprova: E

AntoniLeads Dao o curto espaço de tempo sé poderá s na nas Nes
ara o Kibutz gostaria de trabalhar com crianças,

Newton — fste chaver está numaa situação diferente porque, tendo
8 chon e estando no shituf pretende voltar estudar para fazer

tarde, Sua integraçãono garin depende assim de uma resolLug”

“3

o que se pede seja feito com rapidez,

Tebud Hanoar Hachalutai 
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jacnon A el averá Ra quel

e 2hachshará“com דיסר EA que ficará na

€ t | E ARO € 8 Ya
devrerá entrar enn hachshara”na vanguarda po s

garin

Tebud Hancar Hachalutei
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