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שלוס רב,
מה שלומכם ואיך הענינים? זה זמץ רב שלא שמענר מכם דבר.
עם סיום תקופת המכון ,להלן דר"ח איש" על כל הבר:

 111323 1901יחסר ללימודיס היה פרשר והישגיר למטה מבינוניים,

? anun rxביותר בחיי המכון ולא התאמץ בלימודיםן אחרת ,יכול היה
חב

יע להישבים טובים .מתאים להדרכה בסכבה הבינונית.

רוזנברג פרץ :בחור רציני ואחראי ,בעל בוטר נתוה ,קר לבעיות העם
וההנועה ,יחסו ללמודים היובי ביותר ורהישיגיו טובים ביותר ,מקובל
על המסגרת בכללה אך לא על הברזילאים .קצת מבולבל  quיכוך להיות
מדריך טוב לשכבה הבינונית והמבוגרת.

ברזילאי יהושע :בהור נהמד ביותר ,טוב לב ואינסלבגנטי ,חברתי

ומקובל בחברה אך בשטח העירני לא הסקיע מאמצים בלימודים ,והשגיו
היו ?non
ינרגִיי"ם .אינר אחראי ביותר וטספק אם אפשר להטיל עליר
תפקידים אהראייט בהנועה .לא התבגר מספיק בתגובותיו ,אךפאידך
יכול להיות מדריך מצויין בשכבות הצעירות .ספורטאי מצטיין,

מילגרוט אברהם :בחור רציני ,היובי ,שקט ומכונס .נתן למצבי רוחן
יחסר ללימודים היה פושר למדי ולפיכך גם השגיו בינוניים .יתאים
להדרכה בשכבה הבינרנית והמבוגרת בפיקרחו של שליח אר מדריך מברבר
ומנוסה.
ם י כ ר ם :קבוצה נהמדה ,מלאת תיים ,אך כשהם לבדם קשה
להם הרצאה עד הסוף.
תוכנית המשך המכון כבר שלתתי לכ
 ,8אני נַוסע לבקרם,
מאד לתת

הם בקשו

מספר

ספרים על

יהדות בריח"מ

/

תוכנית

לתנרעה על

נושא זה וגם על קבוץ .מבוקשס התקבל וכן
ו הספרים עתה יש צרךן
שהם יתהילו בעבודה .במעין ברוך הם מתבלטים מהאנגלים מבל הבהינות;

חברה ,עבודה ,ספורט ,שמתה ופו' .הרצאות הם
וכן מחברי מעקין ברוך.
שנת הכשרה מחזור ב' -

מקבלים כאנשי כפר סולד

עדייץ לא קבלנו כל נתון על  armaזה.

כדאי שתתהילו להכין קבורצה .בעוד הודשי"ם אשלת לכם פרסום על טנת
הכשרה בספרדית כדי שתוכלו

,
השנה).

להיעזר

מדריכימבוך  -0791מפאת כל

בהומר טוב

ואמיתי(נפיון

הבעיוה שהיו

מבהינה

בעיקר של

חברתית

בשנה

ההכשרה עם נע
רים שלא חונכו בתנועה ,אנ" מעביר לכם יפוי כה שתקיימו
 namשררת באהראיות של אהוד
הבונים .לצורך זה אני עובד כעת על טפסלם
מיוחדים ותיקים אישיים כפי שהיה
במתזור ג'* .כל הטיפול יעשה דרכי כולל
האיטשור הסופי כדי ליצור קבוצות
ט
ו
ב
ו
ת
ו
ח
ז
ק
ו
ת בצורה הנאה ביותר(.זה

מולל

הפנת

הקבוצה

לפני

יציאתה).
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