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Ao chaver
)
Chinuch hasháf 0 fa Ez

Queremos entrar em primeiro contacto para verificar a efe

proposé
tividade de algumas resoluçoes da Moatzá, bem como sugerir algumas

tas para o mês de Agôstos

8 1 - assofí klalit - restruturação da maskirut e grupo de trabalho
o espírito de disciplina e harchavá que deve orientar
o período
metas para 60

como havíamos observado na Moatzá, o cumprimento de =

terminadas normas disciplinares precisam ser levadas a cabo, se quisermos

modificar o ambiente de total desleixo, criado por nós, não exigindo paga
mento de mensalidades, formação de kupot, uso de tilboshot, horários nas
peuloty etc.
2 - deve-se enviar imediatamente à Machlaká o novo tochnit hashavua e ha=
chodesh do snif

- deverá chegar à Hanhagá, até o dia 20 de Agôsto, artigos de bonim para o Iton Nacional - o ques principalmente para aqueles que parti=

ciparam ne Seminário, é obrigaçao mínima, que só deixará de ser cum prida por falta de exigência de madrichime

a Hanhagá enviará material de complenentação (jograis, contos) para

mês de Agôstos

chaverim deverão enviar imediatamente suas necessidades em tilboshot
seguirá carta sôbre hatzofé Nacional
Naqueles snifim em que não foi feito iom iun, no espírito que recomendáremos em junho - verificaç o da unidade entre valores 8 sua forma —
prática (carta 20 de junho) = deve sor feito agora.
Nas formas príticas de estudo de alguns chuguim de tzofim — recomendamos a utilização de um sheilon e sua crítica à imagem do Dapim Lama drich nº 2. Já se fez no chug a crítica aos artigos do Diunim nº 4, em
torno do tema chinuch?
Esperamos relatórios
p/machlekot hachinuch
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