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   Aos Shlichim da
Hanhaga Em Recife-
Kutner= Cecilia,

Prezados Chaverim 3 Shalóm!

, Pedimos a tenção dos chaverim para q anais
assuntos- estã a comissão de tres de chalutziut da Hanhaga Artzit, rea
lizando no presente momento um trabalho importante de planificação
chalutziana no que comprende tanto a ampliaçãodo Sexto Garin, eomo% as perspectivas quanto ao setimo garin e as proximas gerações chalut=
zianas do Movimento, 03 chaverim devem ter lido a carta que enviamos
à mazxirnt do snif quanto ao envio das listas da sistematização educa
tiva do snif, pois até o momento, desde a formação do snif mão possue
a Hanhaga, por mais incrivel que pareca a liste de todos os chaverim'
que compoe as kyvuizot do snif, madrichim existentes, idade dos chani=
4 etc, etc, etc. Por isso, pedimos que apressem o trabalho da elas

oração dessas listas para que no máximo até o data mardada= 20 de
Junho, tudo isso chegue as nássas mãos,

Afóra isso, queremos que vocês nos enviem igual-: . a 4 2mente com a maxima urgencia um detalhado relatório sobre a atual si-
tuaçõo das shichavot mais velhas de snif-meapilimemaghsimim, analizan40 thavex por chaver. Tudo isso está sendo necessário, para que,independente do futuro trabalho chalutziano que se tiver que fazerno Snif Recifesfossaños ter uma ideis de cumo se apresentem as E emY rações do snif em comparação aos demais snifim, etc, ete,

Adianiamssqueque não poderemos esperar até avosss chegada em Julho para que nos expliquem como estã a situação |,de chalutziut. Temos que receber essa análise que É indispensavel pa=7ra nossos trabalhos de elaboração o mais rapido possivel,

Sem mais, com o nosso cordisl e chalutziano
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