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המחלקה לנוער ולהחלוץ
הפוכנות היהודית
ירושלים
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מכתבך עם ההערות על דוח"ה השלישי.
ראשית עלי להניד שקבלתי את
ו והריני מתכבד להביאם לפניך.
בינת"סצ דברים חדשים נופפ בפי שכבר כתבתי בדו "ח הקודם הקדשר
ד
בחירזת להסתדרזת הציונית ושא חזה לנושא חינוכי בתנועה .ביום
זמן ר"5ל5עד9ה.הזאהוה55דואה הנ
נו
ון שלנו הצדיק אה עבודהנו הססורה.
הבחירות נייסנו הרבה חברים והנצח
וג בעט רב את חג הבכורים ,אף אנו
ח
בכנבים  -קחק"ל התכוננה ל חינות בבחי"הספר ,לצערנו עקב הנשה
בהכצוה ,אם כי זה היח בתקזפת הב
חרבנו
ביוכק המלעד חש זה נדחה ולאחרונה נתבמל.
מים
זאת ממלאת ההכשרא שלנן  -הראשונה
בשנה
שגהעשורשל הכטרהנד-.
 2175 Pisoליטוב בפלפ זְלנוער בפ-
 AnD Asהסטירית ,כסובן שזהו 
בברזיל
תחת הפיסמה" :עטור למדינא *טראל,
רם ,החלטנו לחו 3את זאת
עשור להכשרה עי]"דורות
 papa, tasהברזיליאני חשני*
פרזן יפה ,התכנית הריתה מורכבת
"מנן חג זה בריו ב 741ביולי בתא
לטאשזנה ק
מנגניט ,תמוגה על ח" ההיטנים בארץ
לה גרולה וסקהלה ספומצסת ,שלישית
ממקה
ורקודיהעם ישראל"פם ,מצלט השתתפן
ל
צ
ר
ה
מסכת על העשור ,הצנם על תאודור
ריו ,חישזב אשר מלא אה כל האולט
ההכשרה בעיקר ומספר חברים מפניף
חברי
הביע אע חערכתו להצלחת הספיבה.
דור ורסיפה ,בבל הפניפיס הם באים
) nyמציגים בבלו-הזריזונטה פלח
ההנועה וספפריט על הה"ם בהכטרה.
 sãosעס חניבי
בה בדולה בהכטרה בהשתתפות הישוב של פן-
 DIS TRY 2473נארגן מטי
ם נקה בחקבון שהתהבןרה חיא די יקרה,
פאןָלז ,כמובן שישנחה בעיה בספית א
ומבחיגה תנועפית עלינו לעטות לאת,
אבל מבחינה יהודיח ציונית
ניבים שלנו נמצאים בחזפט למודים ועל
בחודש הזה הח
חודש יןל"ה
ת  .כנ ר ק"טנו פסטיבל של פרטים ,
 538 jaמנצל"ם בכדי להרבות בפעולו
יבה פניסית לחבר" ההכשרה ,חזרות של
חזינו " nanaאנה פרנק"  ,ארגנו מפ
מז נברות של הקבוצות ולבסוף סתכו-
לה ורקודיס ,קבוצות למוד ,פעולות
4
מקח
יפ 5 - (arשבבת מעפילים  5₪“nº
למחנות עבודה בהכשרה/שכבת בונ
ננים
המועצה בקזריטיבה אשר תצטרך ל.
מנְעצה  -בפוף החודש נק"ט אה
ועל השנחגה החדשה ,כיזן שעד פוף
מיוחד על תכנית השליחות הפנימית
דון ב
החלמנו לק"ם את המועצה בקורי-
ברי ההנהגה הנוכחית יעחו ¿nene
השנה ח
ראות להט כזחה של התנועה הארצית.
בכדי לעורר קצה את חיישוב שם ולה
מיבה,
קב בעיוזת התחבורה ,ההנהנה האר
ת רבות  -ושוב ע
אזזן קשכת והתסיכש ל-
כמובן שזה כרוך בהוצאו חנידון זאני מקחה שנסצט
צית בזדאי כבר כתבח על
מפעל בה חטוב לא תאחר לבוא.

וכעת לענין פרטי,
כבר במה פעמים פניתי לגזברות בבקשה להעביא אלי את הכסף/בצולרים/
שלא
קבלתי בעת יציאתי את האר ,אס כי שר"בסן מתלחאביב זגם קדמן] מרין
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אענדי הים לא זכיתי לתטובה כלשחי ,יש לצ"ן שאפילן פנקס שליחוה לא קבלתי.

עומד על זכותי גט מבהינה עקרזנית וגס עקב הצורך ,בחיותי באירזפח
הצטרכתי לבקש הלמאה אשר החזרתיה בדולרים כאן בריז.
אינני מבין שאחרי  8חדשים שיצאתי את הארץ ,ואחרי כל כך הרבה “03
תבית עד"ן לא פידרו אה העגין ,ברצזני לקבל תטובח ברזרה ולזה חנני מבקש את
עזרתך.

בברבת חברים 38031
אברחס חצמרר

העתקים ;
הנהנה עליונה
 Aזו ,תנועה ברצר -חיל

