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Prezados chaverims

Programas machanot tzofim-solelims
>

enviamo-lhes uma circular com pro

O vosso programa para solelim parece-nos melhor que o de Sao

aulo, se bem que seja um pouco geral demaise
a proposta de Sao Paulo

Programa de tzofim ha

Passagens de kvutzots a proposta na sua carta de 12 de dezembro.
Parece=nos que as kvutzot não devem passar.
Osbonim de080 Palo (Ben=
gr Senuel, Edem, etce) tem essa mesma idade e estao em media, no
9

cientifico

Esc sos cecotonete o sicxi

nte ao

A,kvutza media (Suzy, Celia, Isaac Stttman) corresponde a vosgs kvub=
za de bonim Logo, parecé-nos que gsta kvutza não deve,pagsgr para
maapilime
A gutra kvutza, a de solelim, tambem nao deve
passar. Parece-nos que eles sao solelim, no pádno sentido do termos.

A ghichvá de bonim do snif S.Paulg é bastante

+

velha, e mesmo uma kvutza de solelim que agora passa,

gao de chave-

rim que, em sua grande maioria, formam-se agora no ginasio
Chagulkás gostamos bastante do itone Pedimos que nos enviem
geu orçamento completos
Programa de bonim; já envigmos o esquema. Está sendo desenvolvido
por isa e Duda e lhes sera proximamente enviados

Vachané

bonims

sa e

as

pela sua carta, aspropostas mara madrich são; Ro

Queremos pedir-lhegque estudem as possibilidade da

vinda tambem do Jonye

né,

O motivo é que faltam madrichim para a macha-

Não temos ginda uma ideia final do chug,

maspor ora sabemos que

17801 Rosa, Vitoria, taraCze2  וStruek, Hilda, Herman Kutcho
e de. Ber pouco, fal(dependendo de sua situaçao
militar). Isto alem

tam madrichim (bachuriim).

Dai

o 260160.

de qualquer forma, o pedido pm rmaneces
« SG ¿na los

hs

Ainda lhesesereveremos, más

pedimo-lhesque com urgencia nos informem de como anda /

aro do seminario, inclusive o tematzofim,
por ora, nosso chalutziano
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