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As
Maskiruiot dos Snffim e
Kivutz Hachshará
(c/cópia para Vaadat Hatmuá)

Prezados chaverim:

a Vimos nesta levar aos chaverim um esquema para as atividades de
lho, É a seguinte a preposta da Hanhagá:

Kinus Artzi: data: 1 a 3 de agostoo local: São Paulo ou kibutzo,
Era ל que o kinus se realizasse em Porto Alegre, mas isto é impos=
sive ויל qntotina muito temo (indo de trem) ou gasta-se muito dinheiro de avião). A ordem do di nda não foi aprovada na reunião da Has

* masdeverá contar, basic S| seguintes pontos: relatório; chie
auch; Tinancas e atividades;relácies externas; atividades sul-americanas; e
leiç neva Hanhagá ArtzigsO-temáriojhes será enviado com antecedência.ao
Pre1 as assefot klaliot 1 51080 8 2 861628080. Marquem esta ase
sef ara o mais tardeas IáQ eque ipossam estudar ₪ temário e apre-

-; ao snif o relatório, ¡$ 59 que) Sle seja enviado à Hanhagá com alguma antecedencia. Deverá abrár arte geral; proselitismo; probleemas_financeiros; atividades chimiús ptividades ideotégico-políticas; relaSoes externas; KoK.Lo; ale halútóluto. O ponto chalytziut deverá
BSr bem desenvolvido, detalhado À 59 garin, pois é nesso pensamento
que o kinus decida quanto a sua oTmação « Segundo nossos estatutos,
ajelegação para um kinus é de um-chaver para cada 30, eu um para ração מצא

er que 20, Os: números 9 6180 208 indicados para pagamento do último
&: chaver (2º trimestre de 19 7 א que os chaverim estejam em Se

aulo, o mais tardar, dia 31 à tárde “Estarão de volta, no máximo, até
o dia 5 de agosto pofo

Kinus Chinuchí: é nosso pensamento de que não se deva realizar já.
Deverá sa se realizar um seminário chinuchí. Isto porque nosso trabalho
desde o timo congresso educativo ainda não nos permitiu isteltaãr
aco neste Pp O seminário rarautil pare é ו qual atuaiomen
todos empregados.  Inchiremos uma extensa parte de chinuch no ת1מוגפ
Pensemos que O seminário deva se realizar com caracter local. Isto porque
atingirá Baior número de chaverim, e poderão ser tratados com mais cuidado
os problemas específicos de cada snif, e também porque assim não haverá uma
interrupção nas atividades dos snifim, o que agora seria prejudicial, pelo
ritmo de trabalho que está se observando.

O seminário deverá ser para todos os madrichim de todas as shicha
voto Será orientado por chaverim da Hanhagá Artzit (próvavelmente Markin 8
Nunho). O programa e uma bibliografia lhes serão enviados breve, para que
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os chaverim possam ir se preparando.

daran: cremosde que os snifim deverão realizar machanot pa

ra todas as shichavot. Serão,por força do tempo, breves, mas indêmpensa-

veis para um bom trabalho no próximo semestres Poderão ser haflagot lone

885, e que os chaverim acharem melhor.

Os snifim Curitiba e Belo Horizonte, à critério de suas maskie
ruiot e dos shlichim, poderão realizar as machanot e O seminário junto com

snifim maiores. É preciso porém que nos avisem com bastante antecedéncia.

Nossa proposta de calendário:
1-18 etividades lecais de São Paulo
1-25 etividades locais de Porto Alegre e Rio
20055 seminário de São Paulo
261 seminário de Porto Alegre e Rio
26-31 atividades locais de-Sag.Paulo -
1= 3 kinus artzi. NE --

Puzemos o seminário nã. Ea úinzena, devido à necessidade de

preparação deste seminário, or paxtê)dos chaverim que o deverão dar,

quer por parte dos chaverim: ode a 21078 isto, parece-nos

bom de que o periedo das ל es”:
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Esperamos urgente7
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