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Chuszuim de Beriim
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Cremes desnecessário veltar a série de constantes afirmativas

acerca da impertência dy shiehvã de benim assim como da existência de

Y vida própria para elas ?

Sabemos que sn atuais madrichim desta shichvi participaram

de Último seminário chinuchÍ, estando a par da discussãe e resoluções

tangentes a esta shichvã, É,portunte,o Tite desta carta relembrar-
lhes algumas pentes;

1> ¿OCENIT

1º ane-Deverá desenvelver-se segundo é primeiro esquema da

Hana sã Bliení, oliininundosse semente e. tema "Mevimente", já que neva-

mente este tema 6 explanade nos Chuguei -Hachaná a Chedesh=Ba tuuãs

22 nhe-Compreende s esquema du Hoblicná com es seguintes eb-

servaçõessa)U toma "Lorrêntes do pensimente Secialigta",deverá ser

reduzido ₪ 1005 sichot,a suberil)Hertzl eo Sienisme Pelitico;Achad

BD e e Sienisimo Espiritual é 2)weitzman e é Sienismo Sintético;Ja-

betinski e o revisionismo;Katzenelsen e e Sienisme Censtruter Ubreiro

8 nãs haver temps para desenvolver o tema“Kibutz" dever-se-a

faze-lo num גש Lun vu Seminário, é

2 IRMEI HASHICHVÁ E anTZÃOÍ

drtesjsichot de Programa TA e 7B;Sichot sobre Judaisme,

Tardes- de canção, pecsia, centes,lendas, etcenAprociação da Saturezas

Sabémes que em vánios snifinm alegar-se-á 4 impessibilidade

de efetuar tais peulet devido ¡e número de chaverim participantes eu

o tempe.Af alternoClivak para este problema e, que esta programação Se ji

geral de snif fazcnde-se que as shóhavet mais velhas purticipem,

3-

he encargo dos snifimsR+Janoire-atée Fins de MÉXGO

SsPqule sn " malo (nacional)
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de CHEDRET HASHICAVÁ

Por seu valer educativo, cremos ser imprescindivel a exis-

6 via des Chedrei Hashichvá,que, dentre outras coisas, deve incluirá

itenej -kir

Expesicdes;Hana, Palses, Aeromodelismo, Grócia=Homa, 646.
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3. CHUG LIMUD

Problemas internacionuis,Láteroturafilistória),História das

irtese
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Industrias, exposicoes, a casas de persenaliídacrss, secas espl-

0tay centros seciilistas.
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Aludasbisoussas 6098 a juventude, Kupei, surpresas em peulaó,

osportes, ets 8

Sem mais, deseo jande ban trabalhe 68 chaverin, despodime-n

nes cem e chilutziane
הרב ViiGSuiM
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