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são Pauleçl4 de março de 1965 

Aos chavrei chinuch des snifim 

shaleme | 

Iniciando 2 01800220820מ06מ entre esta machlaká e os diverses snifim 

quere antes do mais nsãs comunicar que esta machlaká é a encarregada 

de todos os sssuntes chinuchiim da tnuá,não existindo maisspeiss;a 

machlaká de bemim,o exemplo de ane passado, 

9 Os trabalhos nos anifim já deverão tor 8166 121018608 68ןגגמ) 68 0[0= 

gsda desta cartaçrasãs pola qual espere que pela velta de correio 

38 recoba netfoias de funcienamente das kvutsot nes diversos enifime 

Abativo-na de enviar instruções sôbre os tociniot a serem seguidos 

porque nossa orientação é do soguir os techniet rocemendades pele 

Kinus és ane passedo em têdes as shchavot o se nodessário adap- 

tando-es às condições específicas de cada snif. 

Pero um melhor funcienamento dosta Machlak$,es chavrei chinuch de 

cuda enif deverde enviar quinzenalmente relatórios sôbre o funcios 

nemento des chuguim de madrichim do snifetstos relatórios deverão 

conter es seguintes tépicen,a respeite de cada chugtkvutzet pertencone 

tes ao chug;modriohim delas,nímero aproximado de chanichimptechnit 

seguido, fndice do apreveitamento,peulet especiais o cases particu= 

 1 68%08 2010%67108 deverão vir batídes aהעספ סמ )התגלה ,עפצ סמס06ת%6 %

máquina om parel comum,at$ que seja 20881701 ₪ 002100340 de um âmpros= 

se 008 ôsto fim osposífico. 

Quero regsalter que a Machlaká está ae inteire dispor des snifim ne 

que diz respeito a material necessárie;peróm,querones pedir aes 

saifimppor cutre lado,e envia eu a devolução de material chinuchi 

excedente existente nes diversos enifime 

Zm préximo corta deveremos enviar o plane do futuras publicações, 

aceitando des chaverim sugesttos para isto. 

Sem mais e com vetos de Hatzlzchá Ba Havedatohem. 

 


