
 



  

  

apesar de serem estudantes, virem a si mesmos desde o primeiro dia, como 

componentes e vinculados 0 1 704 וע estêrço às ambos os lados. 

E houve aquêles que, apesar, dos estorços empatados, viram no kíbuts um 

lugar de vir o fin do senana(um dos lugares! ), transferindo a sua adaptas 

Cão no גומה paca post-eutudos: £ um Biro gravo, mas dependo do ooao co- 

da um se vê en relação ao probleca, Convem fbisar, que até agora as expo 

riências foram esporádicas e parciafs, sendo que dsqui em diante trata- 
se de uma fase decisiva, que imprinirá seu cunho a todos os que aqui vi- 
erem em misgueret de garin. 

*) Dono vôon 08 dhaveria em perapootiva à sum Isgação com a tund, conti 
nuidade da mesma, etc,.? 

Paralelamente, a carata da Vandat Tnué (Philip), 6 mais expifeita, 

Organizou-sg ma reunião ampla da magkirut do Kitutz, onde participarem 
0 da ve Tnué e Dov Teanir. Esclareceram-se 3 correntes de pensamento 3 

1) O kibuts deve aceitar incondicionslnente o garin e a klitá deve ser aum 

tonática, bem como em relação a qualquer outro sgchaver que vitr. O feto 
de serem estudantes seria compensado com o trabalho nas férias e shatatot, 
6 quando acabarem os estudos. 

2) O kibutz antes de tudo deve examinar as poscibilidadesg técnicas(eco- 
nômicas, condições de klitá, etc.) e estabelecer exatamente 0 que cadã um 
do garin pretende, E isto será levado À Asseifá Klalit ão kiíbutz. 
3) O garin como fator independente, continuaria com suas peulot, atuação 

na 018886 0 sua faso de kIité (incluindo condições materiais) no kíbutz 
começaria a partir da fase final dos estudos. 

  

 



  

  

Quanto a êste ponto ficou resolvido:= À maskirut em princípio apro- 

va a 18018 do garin da tnuá, mas quer ter nais detalhes pare levar & um 

ma resolução final nº Asseifé, Nesta oportunidade tentarese-ia formular 

o plenoide uma maneira viável ao kibutz e 80 garin. 

a) chikunB(moradia)- apesar de problemático tentará resolver-se como aa- 

teriormentes : 

Casal em uma case de 1 quarto e meios É - 

Solteiros- 2 em 1 caga de 1 quarto e meio. 

b) Neshek 116- poderia incluir móveis, uas o conselho 6 trazer Jdequí 

o méximo possível, pois dá uma eituação mais independente. 

e) Kekasher- podem haver mekashrim tambem nos cidedes e não só no xituis. 

Seria um dos que estão estudando nestas cidades(Jerusalem 6 Beer-Sheva). 

à) Seriam oferecidos todos os tektrivêim existentes! 

tekteiv ishi(pessoal), Halbashé(roupas), Tarbut, e תק )* 

Tambem as viagens seriam pagas. Os compromissos seriam: 

1) Trabelhar como qualquer chaver que estuda- férias, shabatot, guiussim, 

 < . הייה עא10%0.

2( Compromisso 100283 8 qualquer chaver que estuds- estadia no meshek por 

um período de anos. 

Os objetivos do gerin e suas atividades seriam: 

a) Reunir ao seu redor ex-chaverim da tnué interessados na mesma experie 

êncie e ser fator de klitá de estudantes nas universidades. 

Ajustamento entre B.C. e o garins 

a) Possível 80808ע com os chaverim que queiram adiar os estudos, por 

1 ou 2 anos e alem disso poderiam ser enviados sos chaverim que tem dú- 

vidas sóbre o curso & seguir, testes ou sugestões que melhor se adaptem 

à vida do kibutz e à sus realidade. 

b) Compartilhar de problenas que surgem nos primeiros anos de Rlitá, 

  

 



Como promessas não cumpridas pela sochnut, 
des de ivrit, problemas de tzavé, planos 

mudanças de curso, dificuldaé 

ensivas fins de semana, férias, 
! esportes, etc... 

— Mt estará a cargo da V. Truá e V. KlStá, Alem Qisco estarão eu contato com: Vandat Hishtalmuiot(complenentação de estudos ) 
Vandat Dor Hateair(Nova Geração ) 

Ale Vehagshen 

ulio varchavski-  


