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Préezodos Cheverim,

Res | tzou=se; em Bror Chail, a primeiro peguishé

do gerin.que. se encontra em hethsharg em Gevo. Constou dests pe =

guish8r-. [- .Felatóário du .situegáo do gerins
de debates e fixação de objetivos pars o periodo proxi=

MO.

Te prizod sobre a problemas de chevrá no kibutz:- Bar ken

4- 74264 56076 8 programo do meshek pares a próximo ena

— Nuchem
Se arizad sôbre pror Chetl como meshek tnustT — Dove

h' peguishá fo! bem sucedida nos objetivos a que-

se propds. Levamos sos chaverim neste corte O resumo do relatório

e das conclusões sôbre a hachsherd do gerin. O relatório dividlus

-se em três portes, geral, trabalho, torbute.

|> geral = A recepção que os choveria tiveram em Ceva =

foi muito bos. A guishê, tanto das instências

domo de todas chevrá para com o garin, muito positivo. DEsde as”

ptimeiras semdnas, quésj todos. os ¿haver im ןש 56 :encontravem nas-

ה 00798 , 0658 choverim e peonetroray na chevré e o tra

ver felações pessoais com o gate de Gevo é concos filhos da meshek

O qarin tem tido atividades intensos, tanto no-que Se refere à o

tividades próprios como nes organizados pele Hanogd El longo

2»! +robelho =.A situação este bos, relativémente as pla

no pré-estavalecido em Bror Cha fls ל

Os cheverim, lsuriclomelhier e Maur jtio-

Fishman, estão trabslhendo em 81506, 66506 0 primeiro die de hach

5.
Taqucha|=odamg - Bernardo Braum

| שש 2Dzer'e Henrique. Por falto de conhecimento 8

Lingua e décorten tes deschtendinentos no trabalho, o: Henrique: 



Be ְ

fot faripdo a abendónar o hsE ₪ substituido pelê harcós Hen=
del; e preerichendo o lugar diste no. gén isrek. ,

Gan Verek — Marcos Hendel, eté sua ק655806% 8PolcheiAgo- :
ray Henrique |60. o

Pardes — Boris
“Chesmal-- Ausência depossibi idades de introduzir um chever,

: que deverle ser o Buky, que pessoú perea mossech. 4
Mossach = Pedro e Buky
Chátzer - machsanim = S8zón
Tzon - Buby, que resolveu: trocar o anef. pels gan ierek.
Entre as bachurat, 8 %1106080.6 a seguinte >

Gan balt = Maria Mitbach ¡eladim:-— Fany, ףטש 160 17608 |
Lud tlana lhado também em mif=s.
Gan-not = Edith bach eleli e mechsan.
Tzon - Jugó, que sdmente começará no inverno, Por enquento, estás

+rebslhando na mastellés, %
98161 16!56[8 7 2] :65ו66 o metor. problema da םחס(|8510ה128086|08  -%

dos chevertim. Pelo baixo nfvel de conhecimento da E
lingus; géve 565 0קס8 a introduzir bechurot do gerin no traba | ho coma
crianças, -E esta oposição é não só compreensivo, -como justificóde).
Assim, a Idey que domina o: lingus, trabalho regularmente, a Mins -4
não tem trabalhado af por problemss de sedde, a Hilda e » Frida não:
forem 4081+85 por oras,

3- Terbut —Q-gerin tem recebido normalmente sulas 86 86008166,1
to boss, e com isto se adiantado no estudo de lingue,

Tem recebida normalmente, quer por perte dó Honage Cliond q er por-
portê de Bror Chetl, artzot 570576 os mais divermsg-essuntos. Em -
breve começaremos a receber aertzeok do meshek, em ivrits

Após es discussões, foram estabelecidos dois objetivos furdamenk
teis pares o garin' no próximo per Todo.

[> Conquista defênitiva do anef e eprendizado profissional, etrevéz
de contato, tento no trobelho como fora dêle, com 8%" 0685088 6

8081 .
2» Conquiste e domínio. da Lingus.

: Foram tenbém estabelecidos outros objetivos, de menor “import” an-
ושי ligação mejor com a chevré de Geva e com os filhos do meshek,

porticipação nês asseifot eleliot e outras atividades do klbutz,éto.

Sendo e que tinhamos a lhes Informar sóbre. a assunto, des pedimo-

nos cordislmente, esperando que e vosso contato com o garin em Ge-
vô sejá omais inter so possivél.
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Merakez  V. Hotnué 


