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מזכירות ק.כרור חיל
ישראל
ח.י,.

ית כל עלי שוב לברך אה הכהן החדש שלנו(אגב,עוד מעט ונוכל להתחרות עם
ראש
9
רפת)כתפקידו ההחשוכ במסגרתינו הקכוצית,וכתמיד לאחר בחירות פורחת הקו
שי ממשלח צ
לסליח צנועש שאיפות משלו(שהמזכיר החדש יהיה אחד מאוהדי הכהיבה,ושהקשר יהמיד
 yמים,גם
כי בנגה ).
את מכהככם שבו הנכם מודיעים לי על כי התחלתם את הסיפול במשפחת קוהן.
קבלתי
עלי

למסור לכם כי

כימים אלה קכלה המועצה הציונית העליונה(המספלה בעניני

הסוכנות)מכתב

ם מכקשיםס פניה ישירה מהמועצה אליהם.הספולים כבר נעשו כאן ועלינו לקוות
מכר גיורא,ובו ה
האשור והַכרטיסים במהרה.בקשר לאינפורמציה אשר קכבלת מארהלה,היא אינה כל כך נכו-
אשלהשגת
.שלחתי אי פעם למזכירות ובו מסרתי על קפלת מכתכ ממהלקת הקליסה של האיחוד,אשר הם
נהמבקשים מכל השליחים בגולה אשר

מטפלים בעליות משפחות וכו...

להתקשר איהם ראשית

והם

ולא הינו במקרה זה,מצאתי לנכון לא להתחיל את הקשר

יפנו אה העגְּלים למשקים השונים,כיוון
המכוקש.
עינתי רבות"בזמבור" הפנס והמקרוסקופ,וברצוני לדעת יותר פרטים כגון,איזה
קופ,גודל וכו,...הגיסו לי במהרה את הפרסים הנ"ל ואז אהכל להתחיל לזמבר(
צחטות למקרוס
מן ולא שמעהי אה המילה הזאת ולכן אתי הסליחה בעד שמושה המופרזת).
(מו

על הפקידי הנני יכול להוסיף עוד כמה ערכות(סוף כל סוף שנה הלפה מאז יצאהי
את הארץך)9על הנעשה בהנועה,סימנו את הסמינר למדריכים חדשיס והצלחנו להרפיב עוד חמש
קבוצות הדשוה.הננו פועלים עם חוג די מצומצם של מדריכים ולכן רבה עוד המלאכה.ועל אף
נו למפקד חנוכה(אשר בו מתיצביס כל התנועות לקביעת המפתחוה של הקציביס
אסיים ההיצב
 820וכו)...עם  661חכבר לעומה  041בשנה שעברה.הינו יכולים להגיע ל 002לו חברי
מפלגה לא היו לוקחים את כניהם לטיל בשפת הים.הננו מהכוננים גם בתקופה הזאת למחנות
הקיץ אשר מהוות אחה מהפעולות המרכזיות כאן.הכרי החטיבה כבר התחילו להפנס בהכשרה הננו
כעה  9חברים,בסוף

החודש

נקלס 3

החכרים מפרגואי,ועוד חמישה

את יהר החכרים אשר נשארו מהחסיכה א"

יכנסו

בה עד

סוף אפריל.נארגן

ונעלה אותם בערך בהתחלת מרץ;הם מהווים כ  5חברים.

שלחת של  6חברים לארגנסינה(לסמינר לפעיליס)והנני הקווה לקכל הגבורת רצינ;
הצלחחי לשגר מ

לעב גדה ,הכמו..כן גס לשני מדריכיהמכון אשר צריכים כבר לשוב.

כרצוני לכל מכם דו"ח מקיף יותר על הנעשה בְמשק,וכמו כן לקכל א כמספרים את

גודל האוכלוסיה שלנו.ללא ספק גדלנו ורוממנו ועל כרְיש לשהף  -84חכר אשר לא פשע בכם.
המכחב הרבעי אין לי יוהר על מה  710)Lado Rs calma La placas
כיון וזה הווא

הנני תהקוה לקכל מכס כקרוב תשובה,וכמיוחד בקשר לעליתה של המשפחה האאשונה

מאורוגואי,

מסרו

ד"ש לכל ההכרה בשמי,בתקוה שהשנה השניה

החלוף

יותר מהר.

ובכרכת חברים
שלוס ולהתראות
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