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Prezades chaverim 

Conforme tínhamos prometido, iniormamo-lhes por ₪610 vesta acere 

es. da uiscussão na mazkirut do caso de Jaime Averbuchs 

A mazkirut fez salientar antes a€ mais naua que o nosso Kibutz 

6 se preocupa seriamente com o iuturo e compitmentação proiissional vos 

nossos chaverim, e procura proporcionar-lhes todas &E condições. Aos 

chaverim formados numa determinada especialização, isto é ieito, na 

medida em que tais chaverim estejam arraiçados no país e no meshek, 

apresentem um conhecimento compativel de ivrit, e tennam demonstrado 

pela sua proíissão deuicação, interesse e capacidades, 
É po: exemplo o caso do nosso chaver Sul Aizenverg, engenheiros 

Ele está no país já ná 4015 anos; é uz Ótimo chaver, e foi qurante ט 

último períouo o encarregado ue bniá em Bror Chail. Ele sairá agora pa- 
ra irabaiho de longo período no Departamento de Construções do Ichud, 

E como esse, outros casos por certo surgirão à mevioa que 0s anos iorem' 

pa ssanvo, 

Jaime Averbuch pode, com as suas qualiiicações, encontrar sem 
 ' situação vos no país, mesmo que não esteje num Kibutzeגמא 5 01110010806

e Sua profissão é necessária e util. Vindo por intermédio vo movimento, 
08... autoua vicamente chaver de Bror Chail, e como %81 869% 0 

por nós: estará nas mesmas condições que seus colegas que “se encontram 
a no -meshek, e este se preocçuparéá por eie da mesué iorma שמ que pelos 00- 

tros. Inclusive possibilidages de lecionar existem, uma vez que já ssté 
1 uncionando no Shaar Hanegev a escola regional para todos os meshakim 

da zona, inclusive com curso correspondente ao cientírico no Brasii. 

É claro, e isto ivi salientado na mazkirut, que é indispensável 
para qualquer caso um conhecimento sólido we ivrit, especialmente se se 

trata de lecionar. Propouos ao chaver Averbuch que faça por conseguinte 
um esiorço supremo no sentido ae aprenaer a +íngua o uais profundamente 
possivel, começando 06806 já 6 continuando quendo estiver na hachshará, 

sem receio que o chaver Averbuch venha, e para Bror Chaקעסקסשס 5 . 

il. Estéja claro para todos que o ueshek não se compromete a nada "8 

E: priori", Mas esteja claro tambem que pai& Averbuch existem possibilida- 
— des uagníficas, e a obtenção deias uependerá principalmente do seu es- 

forço e dedicação. Se fosse possivel, proporíamos a ele encontrar-se cm 

Chaitchix, para uma conversa wais prolongada e aprofundada, 

Saudamo-los co um chasutziano - | ל . 
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