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מונטבידאו65/6/8 ,

לככוד מזכירוה כרור חיל
ישראל

ה

קבל פרטים או מועמדים אחרים,אתקשר
תי במכתבי האחרון מה ,6/92במידה שא
כפי שכתכ
מיד אהכם,ולכן:
שלוח חחברה סוניה קולף בת  6%במסגרת
י ככר סופית כאן עם מוסדות התנועה ל
סכמת
העלית הנוער עם קבוצתינו שתעלה בספטמבר.
וה יהר,וכיון שגילה אינו מאפשר דחי-
הטיפולים עם המוסדות כאן נעשה באיטי
היות ו
הכשרה עם יתר החברים,ומשם שיטפלו עם
טתי לשלוחה לברזיל,לעבור את תקופת ה
ות ,החלרושות לכך,את התעודות גם נסדר סופית
די  INDאשלח כל הבדיקות הרפאויות הד
;סוכנות.מצ
מצד הסוכנות,תמצא התנועה הברצילאיו
 ,היא גם מבוססת על הופעח כל עקובים
אן.החלטהי זאת
D
,פהרונות יוחתר קלים מאשר בעיר הזאת.
והמוסדות שמה
שלא הצלחנו למצוא קבוצה חי-
סר לכם כי החלטנו לשלוחה,כיון
על המועמדת עלי למ
מוצאה את האוירה הנחוצה להתפתחות
רה,וגם העובדה שכבית הוריה לא היהה
נוכית עבושכלה סקונדרית,והיתה עובדת עד עתה
הנ"ל.היא חכרה מאוד פקחית ,בעלת ה
בריאה של הנערה
ול בילדיס הנוסעים כאוטובוס).
בבית הספר יהודי(טפ
וכיה טוכה בכל המועמדים האורוגואים
ממליץ לכס במיוחד להשקיע עבודה חינ
הנני
י שנוכל בעתיד לקתהוף אה הפרות הללו
ינו,לקשר אוהם נפשית עם קבוצינו,בכד
הנמצאים כבהוכ
שספלנו בהם.
,ועד עתה איני קכלתי תשובה,כתבתי
מספל כעוד שלושה מועמדים מפרגואי
 ₪הנני גם
קבוצתינו בכרזיל.עלי להודות לכם
מוסדות שיאפשרו להם גם להצטרף ל
להם אישית,וגם לכמה
לנו.במידה ואקבל בתקופה הקרובה
ניהיה בסוחים שהקבוצה הזאת שיכת
שרק בצורה פזאת
המועמדים האלה אכתוב לכם.
דבר מה על
עבודהי כנידון זה,הנני מבקשכס
ה מצדכם על המועמדים או על צורת
על כל הער
.
ה
ר
ה
מ
ב
במידה וק"מות,שתעשו אה זאת
הנעשה
הנני

ל הענינים האלה,וגם דו"ח כללי
תקוה לקכל מכם חשובה על כ

ין לי הכבוד לקכל מכם משהו.
בבית.מזמן שא
בוה,ועל הגעגועים שיש לי מכולם.
מסרו ממני לכל החכרה כשורות טו
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