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הפוכנרה היהודית-מהלקה לנוער ולהחלוץ
ה.י.

ברצונ* למפור אה חדן'ח הראטון שלי  Sanיותר מחודש ימימ של פקולח,כאן בפניף
 904של תנועה אהוד הנועל ההלוצל,אנפה לקשות לאה לפ* פעיפ*מ בלטפור בתכלית 0

את דעת* על כל אלה,
קבצירגותנהרגטה* היא ש*ט *והף הבנה לתנרעה הציונלה,ההבנה הלאה מקורת
בהיטו
na

/

א)ירלעה *והר ברורה על הנעשח בישראל.

:

ב)הקונגרט  802של המפלגה הקומונלסטית ,הפטט*בל ובעיוה היהודלם.
ג)הדוהים של הברזיללאנים המפורפמים שבקרו באוץ.

E

ההבנה הצאת עד**ן לא מהבטאת בערה גדולה להנלעח אן  6לעל*ה,הדבר הזה
דורש *ותר זמן וְהרְבה קבודה,ההבנה ה*א לפעולח שלנן וישנח אפשרנת להגיץ לכל מלנ*

מקומות עמ דקותנו.

3

יש להופיף שפבנת ההתבוללות,פעולת מחלקת ההנוך והמכון לתרבות עברלה מוסלמימ
משקל וישנה התקוררות מפוימת.,צריך עוד לעמול הרבח עד טנגיפע לתוצאות יותר היוביות

|

אשטה חעליח.
O

/

בנוגץ לשליחים*-שנה התנגדוה מפן*מת(הדבר הזה  %931נכון לגב* עליהים לתנרעת

הנוער-אלה חמ מקובלים באן).
תנוטות הגוער-אמ כי חן לא אותן התנוקות הגדולוה של שנה ,8491אפטר לומר שהן
יותר מכוונות לעליח מאשף ח"ו קודם לבן.הן יותר צעירוה בגיל וצריכום שליהים
לעורתן.

תנועה א נשח .רהטומר תצקיר חן התנוקות המבוטפות.יהר התנועות הן במעם ולא קימות.

 “aliadaאמ כ* ההנועח ה*א מאורגנה יח עוד הרבה כד* לשפך,ההנוַעה מהכוננת
להתח*ל במפעל הדש-בפופ קבוץ ארז-ולבון לשט את העליות הבאות,בל התנועה היה
את המאורע חזח.
בפעם הואשונה בהי*ח מפת השליחים באן אנה שלמה,ישנן בעיות בפפיוה רצניות וזה

מפריץ לקבודח ההינוכית.

;

עבודתנו-הההלנו לעבוד בפניף ר*ן,הפניף הזח בזמן הפליהוה של היצ'יק יצ/
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מהמבו הפהומ,וכיום  %013 na vosרבוה של הרהבה הפנ*ף באזור הדרומ* ואף באזור
חצפוני טלן,הבעיוה הן )2%1מדריבים )2 .מועדונים.
את הבעיה הראשונח נוכל לפתור על *די הפמינף ההינוכי הבא וקל ידי שליהות
 mann 8.לפניף הץח.הבקיה השניח בקינה עותדת,רוב הנוער ביום בהלק חדרומי-ואין
לנו מוקדונים שם,אצר » prinוירכץ אותם.הייהי מאד רוצה לדעת מח הוכל להיות

 MANOבנידון,אני מדר*ך קבוְצח של בני  71ומדריך הוג מקפילים,נופף לזה,אני קובד

 y qndהמזבירוה בכל הבקיות בגון:הנוך,גזברות ,וכו'.טוטנה ,אשתי ,מלמדה שירים,
ויקודים ועולרת בחבנה מפיבות.
נפתתף במהנה בונימ [בנ* ,)61-51א *1בואש המחנה [ה*יא בתור מדריכה.נלההף » Q
בפעולפת המףבז"ות,בגון כנפ ההמטיבה,פמינך  593199 DIDYארצי.
רחר* כל הפקולות האלץ,בהההלת מרץ אשלה לכמ דו'ה נופף עמ התוצאות.
הננ" מקוה לקבל מכש אשור על קבלת מבתב זה.
בברכה חברים

)E

 29 2כ'

אברהם הצמרי
העתקימ)1:הנחגה עליונה א,נ.ה.

)2,ועדת הנועה ברורההיל

