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לכבוד
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המזכירות העולמית

חברים יקרים,

רביקי

הננו'להזמינכם לדיון המזכירות העולמית אשר
 ]].09,21בשעה  0541במזכירות.

יתקיים ביום

ופן

את כל החומר

תוהמספר"למים
המוגש לקראת הדיונים.

 novaשליכם את סדר-היום

המזכירות

רצוף בזה הננו שולחים אליכם קטעי-פרטיכלים מדיוני
הפקללה בכדי ללזור לכם לעמוד על סלב העפנינים.
הננו מביאים כאן'במיוחד את הדו"חים של טליחינו אשר חזרו מחו"ל

ואשר נפבשנו אתם.
1

מהישיבה הקודמת ()85.01.7

כדלקמן:
א.

חזרור

ועד עתה

השתנה מצב השליחות

השליחים הבאים:

ישראל

מארצות-הברית;

שפר

לההדה קדמון" -מבהזלל (הלה נצלכ מה
 מדרום אפריקה;כ לוקל

דב אינסמן

הנוער

והחלוץ);

 -מאורוגואין

גרשסשון אלוני  -מהולנד.

 dat patioכל החברים אשר יצאו למפעל?" הקיץ:
 -מאנגליה;

משה חריף

בומה סיתרי   -מצרפת;
אברהם ישראלי -מצרפת;

אמנרז7יז קוב -
מיפת לבנה
משה שלב
עודד טשפיר %
יצאו

השליחים הבאים:

לאמגליה (הפשרה);

יעקב זרחי

אברהם רגב
ברנרהד ביק
אדם בן-חנוך
גיוסים
אברהם

ארצות הברית;
ארצות הברית;
ארצות חברית;
מהולנד.

לצרפת:
לצרפת;
לאהצותיהברית.

למזכירות הפעילה:
דמבינסקי,

אריה ברנפלד

ניר-עם

לריכוז מחלקת'הפרסומים;

אוה הנר

למדור הספרדי.

 ,ניר-עם
דר

גזברות וסמלנרים;:
פרסומים בצרפתית.

)o 20-85:11,:52
25.11.58-D

סיימו את תפקידם:
משה חסון
מסה שסוורץ

בא לקרוא אאת הפָרטיכליח המופיעים להלן לפי הסדר דלקמן-:
אLIC VOLS ado 
 ¿3מיום ;85:01.02
 DEו
ד .מיום «85.11.71

(ON NON

2.

RC

פרטיכלים מדיוני

המזכירות הפעילה

להלן קטעים מפרטימל המזכירות

המטשך הדיון על האיזור הצרפתי
OA.
*וחנץ דר :היוס קיים בצרפת הגרעין "בתלם" .הוצע להקים גרעין עם טכבת-
המעפיללם .הגענו למסקנה שאין הדכר רצוי בגלל-:
לא יעזור לגרעין אשר נמצא

 DANSכרעלץ,

לתהללד

בצרפת;

חבריה

לדאכר לבליות|התנהעה:
הלקתה

ג

הוחלט:

אוירה לא טובה פלפי

נדצרת

לפחות עד אמצע שנת 8591

לדאוג לבטיות כרעלך

É

ודלא

ענין CITA
חדש בצרהת.

לא להקים גרעין

סמכותהלשכה
בזמן

היו

האחרון

התנגסויות

בגלל

ANTA

מקהמילם

להגל

מצב

החברים

שם.

הצענן-:

לשראל אבידור - -שליח  09979באנגליה,
 8לצרף ללשכה את הח"
בכ  ON Aהברעה קצמאית לנצפות ללבוד עפ כל ההנהגות
1
* הולנסות לחבכן ללצמאות מסוימת;
ישתתף אחד מחברי המזכירות הצלולמית.
ג .,סבועידה הקרובה שתתקיים 
לאו היה על כךיםלכום מוחלט.

מונים ואלב ירליה

9

:

קות .הח"
בעית החלפת השטליחות :יט צורך  qבסליחויות חז j
קעללו למשך  35חודשטים ליצג את המחלקה .הענין הוסכם.

יהוטע שסשון

¡קבל

הנהל נלר:
פגישה עם הח" משה לוין
לא היינו מרוציט מתכנית המכון למדריכי חו"ל .קבטנויפגישה עם ד"ר בנשלום
והכנו תכנית .מבחינה תיאורטית  Bimהסכים להצעותינו.
PAD

ENA

סלש צורר

ההטסבניי

אלש מאתנד

לסגר

כמדריה

במכון.

אנו לכוליה להכנים חברים שלגו בתוך צוות החברים במכון,
הנרי נלר :
לפולבר להכפבלס חבר:ממשק למכון ,בתור מורה קבוע ,היה סוב .נביא את
הענין ְ7לדירן מיוחד.

לו

מחלקת החלוץ בהפסתדרות
הוקמה מחלקת הנוער בהסחדרות נהנהלתיהח" מטה קטרון .הצענו בוצדת הפרסומים פּ
טלנו להוציט בכסתי מוסדות חוץ חומר .הרשימה התקבלה במוסדות.
הבעיה היא אם יהיו'"מצעים טכניים וכספיים .ישנם סיכוייח שאח נבצע את
הטינויים נקבל כסף.
דו"ח הח"

דב טינסמן

הרקע הכללי

סל אורוגואלי

של יהודות טאורוגואי:

המונטבידאו

ישנם ל 4-04אלף

יהודים.

ריכוז זה בא'לחיוב כיון טמאפשר עבודה מרוכזת במקום .ישנם במקום מוסדות
מסודרים מאד .ישטשנו המוסד הציוני אשר לתעמים אפשר להשיג ממנו דברים די
טוביס.

כ

קילם מוסד/ציוני

לנוער,

בר

יושבים כל ארגוני

הנועפר הציוני.

בחינוך לקוי מאד .בעית ההתבוללות עומדת במלוא חריפותה .בתי-הספר

היהודיים ריקיח לגמרי.
רועל ארגונים ציוניים.

תפקיד החינוך היהודי

הוטל טל התנועות החלוציות

ישנה התרבות טל תנועות נוער במקום  DYכיוונים שונים .קיימת באורוגואי
תנולה חלוצית מסודרת ,הטומר הצעיר והנוער הציוני .הנוער נמשך לכזופות

הפועלים המסודרים.

מתנו"ת השומר האעיר

מהנוער הציוני מספר דומה.

./3

פולים כל שנתיים כ 01-איש,

AM TR O TE IN RM 0 po TRIO RR AMIN NRO e AND am
וארגון ספרדי ;:לאחר האחוד התחילו לחורר בעיות מהנהגה התנועה עד לכוונים
לקתדה התנועה,

לא מצאוה

חברימ תרפזילם החלו

את הדרך .הנכונה.

והעבודה התינוכית עברה ילמדריפי-המכפרן.

.ב 7991-הגיל הטלית.

לעזוב

ב4-פ9פ1

היו כ 0-מדריכי-מכון ו 2-שליחים .הפסולה ל %התקיימה .מדריפי-המכון של
עזבו

אורוגואי

את מקום

בחנולה.

העב

חו"ל ,מאלה עובדים סנים בתנועח.

לד היוס עברה
נקסתי

 mo ava mmaלעשות לה ההנועה ללא מדריסים,

רןהבפכהך

למדריכיה

באפסרות שנתנה לי:

 ONמהרלכיט מברזיל ומהרגנטינה.
É
באוהובואל לט קיימת בעיה סל חוסר חניכי>
צעירים .הטסאלה היא סל מדריבים,
אינני יפול לראות את התנועה ללא טליח .בקשתי מההנהגה לגיוס מדריכה-
שליחה שתעבוד במקום .יט הכרח לגייס יותר משלימה  consיש צורך בעוד שליח.
ל*תר התנועות פועלות ביותר משליח אחה.
;

הכשרה  -כשהגץתי
כטהגעלתי

ה"ָ

היתה

בהכטרה

קיימת

טלושה

ההצץה

חברים.

שההכטרח:
ה*תה

בצ יכלה

תקופה

בה

רבאוהצגרא

הצלחנו

לגליס

תסגר.
להכטרה

 51חברים 89 ,ברור לנו שהכחרה,במלוא מובנה ,לא היתה נתנת לחברים האטלה.
לארצות קסנות לארגן

אין אפשרות

גרטיניה.

A

אנ קופדיה בפני עובדה שתנוצתנו לא פוכל בלתיד הקרור לרכז הבהים להכסרה.

חושב סלס לדון

טל הענין

כאן.

 Oהלל א"כנטלנאה שרוצלם להקבירו לאורובואי ב המי מהוולם 9-הבריה.
מחלקת הנוקר והמחלוץ בסוכנות היהודית מתנגדת לחסול ההכשרות.

דב צמיר;

 03הפהל  a nanילה ורבאורוגואי
לחסל,את ההכלורות מהסבות הללו-:
%8
ב.:
¿2
ד.

אלש אינמ לבולים לסאת חברה:
מסמיס לגל כבד על התנועה;
להכשרה הגיעו מקריה סוציטלים;
התנועטה הצ'ליטנית ,תנופת קטנה

התתלל בכניפת"

לתפקיד וה

ואינהייכולה לטאת הכטרה.

לנינה וטל בנעלה קההציק בהכטרות הוא בבללסנינל תקציב .גורם דה הפריע
כל העת לחפנל ההכטרה ,אנגה כצינן לחסל את ההפשרה מבליילפגוע בשאר

התנועות .

בברזלל נחאלץ הקבוץ המאוחד לסגור את הכשרתו.

מצלל ל לדה יותרודלהודקעט על סבירת ההכטרה ,חושב טיש הכרח לפסגור את
:
כל ההכקרות בארצות קטנות.
לש להקים הכטרות באנגליה ,צרפת ,כברזיל וארגנסינה .כולם ישלתו תברלם

לארצות'הללו .תמורת זאת תחזרנה התנוטות הגדולות לארצות הקסנות אנסים
לעבודה.
ganas

דה:

מצפשלמסור טל בר למזכירופ הטולמית
על הצעדים DVP
ההצעה התקבלה.

להחלטה סופית

ולדון

עם ד"ה בנשלום

חב צמלר:
אינפורמציה על האזור הצרפתי
קוימו שת

מכיסטת לם  aטסהזרר.מחו"ל.

באיזו צורה לצבוד sor

התעהררוה

בעלת צפון*-פריקה ומם לעשות 

כפמהיטאלדת מרכזלות:

עה

צרפת.

בצרפת הגיעו למטקנה לצמצם שד פמה טאפשר את טטח הפעולה .השאלה היא

GR

לכוון את מדיניות השטליחיט.

הגענו

לשבוץ

ולהחלטה שיט צורך לעבוד בפריז,

להתזיק

קן אחד במץ זו

בטסרסבורג ולההנס למזרה,

רמתהמהרוכי-המכןךינפובה...הצעה :לרכז פוח מרכזל בפריז ,להכפנן אזור
בבלגיה חין בטיה לסנתייה הראות .בטוויץ הטליח מתחלף
כבוס רציני במזרח .
ויט מעמד.
יסנן בעליות בנדון כיון טהגרעין novo
בבוגץ להברזת הגרטין החדט בצרפת :

Es

רק

שניט,

בעוד שלוש

סכסוכי"

קיימים

בנוגט

רביט

 7להקיה)גרלין אך אכך לדבר .לדליך על מ
קייפת בעלה

נוספת:

כיון

ללקדדו

הגרצין.

של

היער

סנוצרה ביכך הטסליתדיה

והתנועה סתירה ,

[כיצד להביא

את התנועה ,מבחינה הגיונית ,לפפסיה מסודריח ולתטם בין השליחים וההנהגה.
כאטר הדיוניט הללו

יסתיימו ,נבלאיתותח בפני המזכירות העולמית.

מטה חריף:
דרפה

על אבבלכה

 TNAנסיטתי האחרונה השתנו הענינים לסורה .זרימת התנועפה טרצה היע תיטית.
התנוקה'מקיימת את עצמה ומבטיחה גרטיני עליה אם כי בזרה איטי אך בעל יצי מת
מסוימת .בתקופת המחנות התארגן טמ גרעין נוסף (במנצ'סטר) הקטור לתנוטה.
אך מבחינה
הענין נגמר,בהטפעת הטליחים,בפטרה שהקכוצה הטריזה קל גרעין 
לא התכפדרנו

 raרכה אנטלטואסר

לצאת לקברץ,

אללרי

הצסרפר

ללא

:
התחייבויות.
מבחינת חלוצית וציונית  -אחת התנוטות המתקדמות .התנוטה הופכת להיום תנועה
עברית %91 .,הבוגרים = מהרלכפי המפון > רובם בקרו בארץ וזה הערובה
סהתנועה ופעולתה יהיו דבוקימ במציאות.
התנועה יודטת מהי ארץ-יטראל .מבחינה חלוצית וציוניתיהיא מתקדמת ,שטומרת
טל אופיה

וטומרת טל חובת ההגשמה מבין

ההפשרה51-01 :

פל התנועות טם.

טמ כגלל כקיות תרטיות .החומר טוב.

חברים א.ר בחלקםס גמטאו

 = dl nad ano Panהמצאותו של צבור בוגרלם רחב .צבור המוכן219% 
לתנדל כפל רגל.הה דואגים לתגועה ומלווימ גוחה מבחינה רליונית וזה מה
שהופך את התנועה לטנין רציני,
שליחות :יטלבדוק באיזה מדה המשלחת ממלאה את התחייבויותיה.
יס להַקפיד על שלוטשה דברים-:
AVION

המכון:

 saטניןך|המתנה הלשראלי (המחנה מאבגליה המגיע ארצה):
3

לכצבי

ב ) 7סל קהל שבמקוס,

המטלחת

הבאה

יש

לבדקה

כל שנה:התרסמתי

ולדעת באידה צורהה

בסכות

למחנות

האלה,

להסדירם.
:המשלחת,

מסוג

 NOשנשלהות ,ארננה ח"רנלת לתנופה ,רצר" לותר לסלוח לתקופת הסמינר*לם
מסלחת טתלמד הדרכה וצופיות ,סירים ,מסחקים ופסולות העוזרות להכטרת
התנועה ועזרה'לטליחים.
 o) MSTVלספם פתה על כךף צר לזמך TOS AD
 7>1yהמטלחות.

הברלם אנכל ילט

ההלנד :השלח לעםי היה ינ יון סוב .רצוי לסלוח אפילו
לטלות סמה אפללןף סגה חבררם לתפולה פמיברלונית;:
המחבות:

הדרח כלל

מס

סל המחנות

המחנות מנה כ 006-חניכים.

באנגליה טטר

להלן)קטעים מכרטיכל המזכירות הפעילה מיום 

עבר

רלדהך

צל

032292
ברהצלתה רבה,

-:89.01.21

להודה קדמון:
דוח

על ברדיל

רקע כללי :בסן פאולו קיימת מלחמה קה בין הפדרציה לבין ההסתדרות:
ור .מתפטט לצבר .רלו .,מבנהה הפהסדות לרתר לזה.
 DE a tmהמצב לא פוב

הפדרציה יודעת לעמודיץל דריטותיה .מקבלת  %03מהמגרית .ע"י כך novo
הפדרציה על בית-הספר .בריו ,נותנתו המגברית עצמה סכומיטילבתי-הסתר אך

 Dnקטנים
תנועת

והספעתה מעטה.

הנועקר

מועלת

בסן-פאולו ,הפדרציה היט הטסלטת.

בתנאים

קסיה'מאד.

חנועתנו  -התנועה הגדולה ביותר.

el.

O

5
ארגון חיצוני של התנועה :

הסומר הפטיר עושה רוסם יותר טוב.,

במציאות

 ga Tiעליה בחולה *ותר ,יותר חפריט בהכשרה טבל במ כפלפי תוץ היה כדאי

) 091יותר דגט.
הריכוז(,הול בפך

מאולו,

ריר

ופתחות בפרסו

אלגרה:.

1

À
עוד 4.םביפיה.

וכןך

 vias papa molaנסגרה .קיימות סתי הכשרוף :שלנו וטל החשומר הצקיר.
בהכטרסגו מספר טרב טל חברלם גה בפמות וגם כאיכות .הגרלילץ הנובחי מונה

 0חבר העולים ¿ramo

צריכיה

לואוג להגדלתו.

בללת הפגרטה היא :הגדלת סכבות הבוגרות .מתחהיליה בטכבות צעלירות אבל
הללרלם להההג לבוגרים .פפשין לא נראות הרכה אפשרויות .מציאות הסביבה
היא המקטשה ,המינימוס הוא לעבוד במועדונים פגון "יחדיו" .הטפזרה המקומית
קה קרברמללת ה
לא כנכל לרכנד מרפדוץ ,אמללה ברול/,מבלי הלורה כהארץ.
טליחות :אי אפטר להאסימ רק את המנועה הברזילטית בגלל כמה פטלונות אשר
הק לשללחים בהווה והבעבר.

הקאלב ההנהלה :מהחקיהם
יצומילם ,חליםיקרית מאד,
הזרמת כספים קטסה ואין מקורות מקומיים:.
מכון:
מספר טוב של מדריכימח פרמה טובה ,חינוכם התנוטתי לא מספיק ובארץ
הלכ הר לכי קדאוכ) כהתה לבך.הפמלנרהתבועתי 7 as nonלהיות לפחות בץך
¿DIN NOIVO
מצב תמידי

של גרלון.

סיכום:
בסטח
מכון:

פתרון

הכספי:

הפנהה

<רתר

למולדוניה:
תנולתלת

להגדיל

את

הסתתפות

הארץ

בהוצטחות

התנועה.

בארץ,

הלטרה :סכבה כוגרת? להגדילה גלהזקה\ על אפשר הק לעבוד עם צעירלם .יש
צורף "נסות להפניס ישר בוגרים .לנסות לפעסול במפלגה ואצל הסטודנטיט.

e

פבודת המחלקה :התנגדות גוברת לפליהטליחים פרט לטשליחי הנועת הנוער.
מסתר הסליחים בטמת לולה טל האורך .לדוגמה 06 :חלוצימ וכפמה הורים »51
7
הטנה ופעלו ל סליחים.
למהלקה יס תפקיד אבל היא חייבתילהיות בידינו .יותר קל לקבל את חיסולה

לאטר להעביר אותה לתבר לא שלנו.

עודד RODO
דו"ח על הרלנד
יהדות

אדישה.

התנועה

סלנו

מקיפה  %8של

פוצלים

הנוטר.

שם

בני-צלקיבא,

הסומר  «mada noso opaקיימת בטיה לסככה הבוגרת .במחנות השתהפו
 41חבריה מגיל  .41-81מאלה  6פעילים בתנועה .טין חינוך לקיבוץ.
מכוך ישיר ברגרוהת המכון ..הבחסוריה אינם באים ,הפבה :יהמפון סופר להם
הפדרציה מממנת
הידיעה איך לחנך.
את הדרך לאוניברסיטה .חסחה למדריכים 

את הפעולות מ"א" ועד "ת".

;

:

שליח :שריה להכות ברמה גבנהה ,אולי עם תוחר אקדמאי.
מחפהת קלצ:

תה כפמו מהנה 1ר 10711 0011 .06דבקיבינילם ,מחנה נופס לם

עטרכים חינוכיים:

אפטר|ולהגיד שהמחנה היה מוצלתח.

ל
דו"ח המטלחת לטרצות הכרית
 4 AOלפלם לפנ המחנות..

דה מגרטה גלגלה .כירך שיש צורר

בזמן רת יותר .נפגטנו שם אהוד והתחלקנו בין המחנות.

מדר היוס במחנה:
מפקד (לא היה רטאיני בהחילה חך שונה במשך הזסן) ,צברית
שמוסית ,עבודה,
ט
ש
י
ת
ח
ח
(
ת
פ
נ
י
ת
ו
איננה מותאמת לגיל ולטנין המדריפית),
מ
פורט שמוטי,

אררחת

צהריה,

מלאהת-יד,

טיול בארץ לפי מפה.

ספורט,

לימוּד

עברית,

מפקד

952

סדר היום היה
די מטנין .פל הטת ההגנהל ויכוח אס לל המחנה להיות מחהנה
נוספס או מחנה תגועה ,חייביה להכנלס טוירה תנועתית למחנות,
,

./6

₪

התפקלים סיול צופי במתוסית תחרות טפורטיבית,יהקמת קיבוץ ,הכנת המדריכיה

לו וויתה הפקת בכלל ,חומר קיוני בלתי מוכר.
)
במח
נה ברימונד 09 ,מילימניו-יורק ,האכפהרויות והתנטים התיבלתי מוגבליס,

וכן גמ הזמן (הודטיים) ,לאחר המחנות הלהטפתי ב 5-כנוסים.

מסקנות :חמר הינור מנועתי,
חכורה

(טולים (avo

"ליה:

מסגרת בארץ,

חבורת קהוץ:
והרקסות;:

פעם בהבוגיה.

דומה לירעין

"ליה,

ביגנם מתנהל

נותן:הכנה

מפפקה

מבחינה

אינו

כקררפלם מה

היו

זו

תנועטה.

אינח חוטכים

ויכוח

תנועתית,

לטמור טל

על מסק לעתיד.
חוזרים

ועדייןלא

לדבהה מרכציה לל אבגדה בתנהופה :תהו פינוס למהקנות על המחגות.
אתחרי המחנות עברו חהרי המטלחת בצפוד כמה ערים (קנימ) בכדי ליעטץ איך
להמטיר

בפבודח,

ברוב

הקנימ

 Ras anaאקך רומ תנולתית,
É
לותר,
 VANIAחוסר ההכנה בוורקטופ.

שין

רק

להדסיםיכיצד

apo fra

לבצץ

)bra

קבודה

הנולתית.

 (quoהיתה עוירה

פהיאה

הלתתרות הטללתים הישראליים :מפחלקים בין המתנות ,אהוד היה במחנה קרוב
לניו-יורק ,אצל אמנון לט  pad mobo nonלאמנו צצמו .מציץ שיהיו מנהל
ומחנךר במחנה ,יט להכ"ן היטב את הטסליחיפס לפני צאתם ולהבהיר אח הממרות
שרוצית לחשיג במחנות,
מיכה

לבנת?:

במהנה טל ליד  Apoאותו דברה ,אולם ריתה מורגשת מאד נדכחותו
רשראלי .האורירה היתה יטראלית מאד .רוב התציבים היה בארץ.
של סליה
מבכד התחנה הלה מרכז רקח וטלש תינור סרב .ה<יתי מדרלר הקבוצה הבוגרת
ועסקהיק כססחים :צןוהלות ,טבץל ,סיורלית ומטחקית צופלים.
לאחר  6סבוטות
במונטרול

נמשסךר המחנה וד טסרועטיים,

RIO

למהנה

הארצי

הבונימ

סל

הל הל e CADA SOM ON

הבוניה התאספו

אולט

סבוטות.

ל5-

התאסף

במחנה
טם

נוער

בראס המחנה הזה עמד הסלית

ממרהקל יה לצהמלה,
אמנון הדהי.
היה נבזק מה כיון טהקבוצה הבוגרת פזבה את יתר המחנות אך התועלת היתה
לה<מורעל לגרצת  SDS DIאלןך התנועה בנבולה טל עליה
בזה שהתגכ0

לזטרתל כמו סלורבקקנפ ,הח לללן אולי בגיל .52

את  899 959917להתחיל אחרי
קכרתי בקניה טונים ,הפנהתי במחנה
התרפטיפת  doההנועתלת הרגילה ,כיון שטפיה זה מחנה הטככה הבוגרת,
 apaביפלם הטחרוניה את בחירת הוקדות,יקבעפנו מולד לפגישות והכנו
טונג-טבת .פמ כךץקבעבה מדהריפים לקהוצות,.

לעחר המחנה הבטלתי למונפרארל..סם היך טליח 4 .סההזיקוטת המחנה 991
של  sojaבגיל  ,61-51מרכזיהמהנה הרא
 A A EA) aפובה

בלה פד  07בהרר מצרהלן) ה הכרר הוסר מצהלן  ARתפר |נפירך ערדנו
חבנקת לסדר הלו רב בסיתי שהמדריכיט יתפבסוה גט באמצק הסבוס ,NI
מערר פסלולה דראיפי את קסר הפקידי בהכנסתימתגרות עבודה ,הנהגתי דו"ח
סלשלח למזכירות.
מיוחד על פערלותלהם כדה
YA

לבפלור ,התנועצה

asa ns ms

למדפי

שת הקומה
אותם

מה

?ל"י
זה

בחורה

הבורניה,

טהיתה

בוורקטופ

הסתדלתי

לסבוה

אך

לא היתה

בקניפ

ולהפגט

לביץ החוברותיסל המזכירות הארצלם.
 O AOללסות (הכרות בינ
2
הוחקלההתנ ה ככלרטקדץזי ססל לחי יץקבור יברל חיר וליר ,אך נאלצם" להודות
 ARO O ADAהלה להםמ סיכה להתאסף וכן נאלצו להכטיחה הבטתות.

לסגנה התצוררות|גדולהישל לימוד הקררלת.

יש בקוש

חסריה תדריפיה מובים ,דרוטה צנטרליזציה qro
המתאיתם.

הרוסה

בקוהם

מהתמדה.

נוער מפשר מה זו טמריקה,

דהוטלמ

סליחלית

סל נועפר

להפנס לתנוצה.

 goreבכל מלום האדמ

CORES

"ינתר

ימה

זויתנולת

חוך ימיס ספדרים נסלח להברים את סדר היום טל היטיכה וכמו כן
את החומר לקראת הדיונים.

בכרכת חברים,
המזכירות

9

