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Sonojo atzuvén desta, a exemple de ano passado analisar a 5
de-semaa situagño chaluteiana o poropoctivas, principalmente após a alíf do 1º
cxupo da chativê, ou vojas 23 chavorán que psGram por nogoas f' loiras oducativado

l.nliá podemos analizar a situação gorsl di, 80
gainto formas

a O número do chavorín atuais dentro de mevinento, tanto nos mis
fin cómo mo os nacâmais em nifmero en rolação nos cutros enog, “me
damentalmento por faltarem duas que hejo cão fracas, eu soja, a gerção
0 0307 ou KeBror Choil do Bah O Cage atual da 00,241. que en וסט
6muito rodusidoBoto af mo roflote nos dívorsos mifim, com os shitufim 6

2º linhas redusidos o moumo chavorim pafa a hachoharés
Pare. ser mais claro, apresentarod nominalmente os atuais chavorin mais volhos

do movimentos
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(mm perspectivas futuras aprosentaroi as listas 08 atual abichv? de maapilin)
Como os chavorim poderão notar, tanto e nmore do 14 phavozin na Lom
vando=go on cente saídas os chufuhot e trabulhos dxternos domplotenaito
insuficiento o e núnore de 23 okavorán de shítufin enñedós es mifin e banbaf”
artstê é mínimo(pecr.s O mo pascgão havia quase e dobro),

Ag consequências disto estão claras, ou soja, o nánoro do chaverin pera
cada enif atulenento, principalmento ea maieros 6 insuficiento ₪ 1056 projutica em
muito e trabalhe trmuati a cor domvelvide em cada mif,

0000 0002074 acima, contamos regimento na bachsbaré 11b 4

6% 9oa mínimo pare manter o atual meghek soria de 15 ohayoriste
Apesar do turma 14 existento ser bôa o at” agora imemax ostarom em 02000296 וגה ₪200
ação 0121:11 o modiêa om que passa o tompo, poia além do ponte moshki não podores -
desenvolvor un trabelhe normal, no aspocte tarbuti o chovrafá sompro 6 mais diffcil,

Seupro numa situagao destas, tomos em perspectivas Chavorim que entres
obravís ¿o ano. entrotente as ontredas provistas ₪80 ₪) 2
loDina ZoRelón o 3o 18200)8008%6( 0 010208 תה0248)הץסצ4מ08המְעַהָסַהפ8ג 17
apês a dofinigãosilo total são uns quatro cem um eu outro bilti- truntás

Bote situação dovo-nes bastanto, principalmento porque do ומ
forma normal Oeste grupo devoria fagor no fin do mo para constituirenego o 2º
cmapo de chativ” de 3% gaxin para Eros pare poderem junto com é primeiro grupo, ny
Zhor zarom dentro deste nosso nogundo miftal tmuati

di 2 s Como escrevo acíra, Ná uma grando nocesuidado da

logo após a de
formar unnovo al 6 pequeno (ná oro ע40)681 10001 soria logo a cono *
¿spore22usaska ano pola situação coral de cmom

hachohaz8ydovorenos enviar fnicanento no eno O nune visdo atual, marceria
para majo de 60.  
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(Podiria nos chavorim dhetificaren estas Listas, atualizando-as )

Como em chavorii podem netor polas latas aciva, Beas e número

1

do ohaverioa existente emcada ua dosgas dos É pequeno, O que dove sor paro
nds usa grando preocupação, pois pausa gente pura o trabalho

nos anfim, para a bes 0 para a censtituigdo de garinimção falarmos em puro
futuras chalubsienss esta dove sar nogsa prescupagóa básica.

Cada goragão dongas tom a média do 20 nemos, som contarmos as quedao
o preblecas nemaís que sempre surgem, eu sejaça média do menos do 20 ohaverám

per ano significa diniul:mes ainds mis nossas possibilidades do chaverin digpo-

nívois es msvinente, hoobaberá o alião 4 :
| Confermo orivmbames na Voldá, a da K.B.D.T. doverá so dofiniy

56 julho douto anoe(Poliris cos chaverim des divorsos mifim ocorovorem imodinigo |
mente pensamentos o avelução em teme dessa definição nemos, cendições, קס

O momento do dofinígão do uma goração É o mola cade quo eo tell

emo passcdo quando havia escrito Sato havia dotorminado sie
gumes caractorísticas de una em definigio.Quoro nesta veltar a Ónte pontas 



conal. go
tente pola raturidado, noccssidados de militíncia e ehituf סמבה ₪12)
necessidades da ,1- .1-7---ץייצושו"יי que e status
atual exigo uma e ânuar cen es chaveri» on forma do kcuts”,
eto,O importonto pera una não é sfuonte ₪ 48500 ou ag necessidades,
nas fundedontalmento 9 & conhecimento doentes daquilo que 2100114408 8
mevin nte o poea aspecte nño ommsídero de tóla preparada esta

, Mb qutras formas a nãe ser dofini-legs

dependendo pedoresgel
quole chayor ns sentido do no integraron mais dentre do passo que tenazáo
a que tele e processo do definição culminasso nuze kaflacê, endo

cheverin a id$ia de mevimento bloqueado e depois passasco a apretó
do chevrãs
0)304 que bavorão inumeras dificuldados para tude inte que ester prependo,pois
es grupos de cada mif nñs censtituen puáticanente una kvutad, vaa de acdrio
sen as condições da cada entf dovo-so procuzer atingira uma definigño
devendo=30 co» inteligência Cotorninasego a época gxata do 0014020entes de bos
quando devor8 bavor uma poulá conjunta deste geração à dofinizego +
f)Deve-go dotintr Sutos chaverim, aprosentandc-os como metasastasimiurdy tático
ds movimento, o objetivamente paxa a hachebaré e kituts Erege

Peasenlmente acho que עב 3470210 8dofinigão podarf sor 208112862 em fins
de neiepfnicanento cem eg nenos desorites anteriermentecio Rio, pedc=-no
em uma definição em conjunto com os peuces chevorim que vom )ה
sendo que paregosnomelhor em infcius do julhe(escrevo som mito conhecimento de
cousa) e en Pa logro sor roalisádo con 69 chaverim cemes chavorim escritos
SSA יה 6
cen es siramet so pode soperadamento 6 10888 Roimor e ג
esper“-los para-definílos cem a goraçesão KoBeDos Luto dopendondo da dá quo
e proparo dos mosnos para uma tal defini. .

O impertanto de tudo * Ficar claro para cada um de nês que cada chavor
deve sor censidorado de grande valer 9 Cevoeso invortor todos os esforços possíveis
em um Dem quecosas

Gunto a dofinigão da XeHeDe será tema para futuras peguishot do che=
lutetut, entrotante podemos prevor/ Sato precosso da definição para o primeiro
sonestre de Gdehinda M un ane « c"tempo suficiente para 2º preparar ôstos chovorim
quo podorão gor om uilmoro o qualidade rolhores de 24sutres goraçõeseNegtns
porspoctivas ainda & e tempo do atrair civeránn om temo de kvutaot ¿” aan
tantos a dar grando tedicagáo a Sstos cbsvorime

Queanto a geração da Adami, o que podemos e "8 de que seu nbusa
muito pequeno sendo quo 6 prosclítisme nesta gomgão nêa 6 diffciloAinda E ceñ
so falor en defini + mtrotanto en perspectivas de mais dois anos eu menos,

8ig terão do se do e precisamos desde agora tor clate para não esta situsoia.
Cono es ch,veriu poden observar, as porspociives mio año muito olimicias,

dependondo donês fundamentalmente & bia erientagas e preecur neste pitidos
jelagos k ; e

cen mapilip» teto É o princiyal trabalhe que tones bojo a dousivele
ne nño dovemos justificar esta situagie קטרתש 0004 =
cortes circunstánciasmy mus devonos encentrar entes de mais nado
memos como mndrichinsInfeliguente a cerstutagio $ de nio senos
ustbrichin, tante are que ce em atívidados de kvutad

trabalje e acompanhanente individual nonsos Chenichin, 0 תמש 4%
ngo ato bem proparadae 0 sichet quando dadas mal עס

orsas atual de nevinante que deverenca nes onforzas € Qu
de n$anomes-ima atitudo diforeuto, pels de neaga 068 vu má hadrnoh'a na
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es do que há tempos atrás aobava de que esta censtatagío exa aímacio

| nánhos nas com q contato cem êatom problemas vejo do nos É apos

a עמ . ye



mento y a falta do carícter de eto. ostá certa 6 É o nosso maior
vas Ema devemos procurar ultrapassar foto lado negativo 0 precurar cem

Rota tarofa devo sor para cada us de nôs a mais importante quo o chuvor

tem no movimentos |... | |
Como nclução a diffoil situação exposta em paltos anterieros

fozgor bitrachavut.O fato 6 do que não so tom feito nenhum coterço nesto sentidos 2
eu omaidozo que há pessíbilidados do se atrair neves cheverin om temo de 8%

36 oxictontes, o desta mencira bagificas melhsr mmbricamento estas kvutsotytz.Mor
noves valores no movimento 6 caguandocor nessas filettas « Não é perda do t :
8 proselit as contrário, cada novo miapíl tom um grendo valor pasa 9 : .

ivo diria q 90 fer e cogo do falta às temos que EG ₪80 cutras

Sirfas de leño, e ea Fiusmo esta quo É nais00SEMPIO MMPNE
vo parelelo na kvutaS 32 sxigtentostrabalho aduoat

Não podemos exigir solas do nesses ruapilineántos 290100208 6:2
síchot vox proparedasy om ostudo do livros o oxplica=lo9 post uu.

aião dificuldades do das gi-chot s acempanheflos om todos 05 passos

pa ra depeñá exigirmos a גב 8%
Tfn podemos esquecer tenbêm quo o maros chovesti para u ahichv”de marie

sum E ויווןול de que a Evutcê seje um contre chovrati bon +.
a

nn e precisaúos pisar tesi Voleio, disutanento DESASatiniio

cu intendugíeios naquilo quo às grupo alofs Boto tralalho do

4 importante, 6 nês como novimutto oducotivo político, precisamos tambêm procuras

etmair tanhêm ostes pessoas que a experiência des sutres unos o ecurio

nsate + .

Preporia que nos wifa ds possibilidades fensa formado guupos alef, can

o carácter chavrati e dúcolégico.! dose de oxperiónoia en Po legro, que ae nou vir

troumo bens resultadosy properia a seguinto forma de gaupo Biot,

- Sorin e kvuteí do todos os cbaverám de ehituf, mogsbimim, chlichiv é pera aqueles

vedodir para “om piiação da chativê".
- Deve-zo Jadicar um, noite Anivsrente para esta poulá, sendo que a experiência

dezemtrado que o demingo a noito 8 o rolhor dias .

= 4 romile sería realizada en case de chavorim om ambiente chovrati, smdo 3

poul£ dividida om duas partost parto chovrati cem 30009 brincadeiras, coisas

culturais, set eg. a sogaunda parto podorie sorpeun prograra

do ₪100 ₪₪ 20108 próprios chavrrime e

A finclidado dosto grupo ale? soria do dar sos ebaverin mais volhes una

misguerot chevrati mininaimento uma per semana ( É trmunátido síchet + seria

um contro atrativo pars pessoas de firio do tos que ex 175 20 0=

vem por motivos diversos su que encontrariam neste ambionte ua lutar sociêvele

Sei do que nas confermilades como osczevo, atrapalhario alga placho.

veatá de enif eu de kvatuet de meapilin e de bonix em que es madrichin gola pro=

não ontarão, nos pelos resultados obtides nenta exporifacia crolo qua epasas

do tudo dovo-so se faser esta oubécio de gruro alefe 4 -
0 he con Y pectivos futures não toquei na shichv” de binlm

nas osnsidere cota sio mportantÍcuima. Sed que ¿* ue faleu mite om Limusaia -.

+ coninfries a rospeito dela, entrotante a censtatagúo 6 do quo peuco so ten 08

Gm pr$l de sua basuíicação é ampláficaçãos Devemosnos cafergar e exigir den sinais

madriohán de benán un trabalho aózio nosta shichvá, So nós quisommes encontrar ,,

למלעפתמהככטהה cousas da atual alhiciwf do mmapildm, devenes rovexzez e m* sábuag 9

ús siiolwvá de bentz hd nontos úliinos tempos . 280 0400000015 no nome erro & dom

vensa iniciar a nos exguor vevamento atrevós desta shichvãe

9 montaria do recobor cartas do todos ds ohaverin cx temo des 040

sideragóos levanto 0808180 f-las de sura importância para es ¿jas atuais o

ama controlização quoctão neconsário se fa,

precisa גל o cantoter confidencial desta o écine sigilo em
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