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de Paulo, 24 0 1960

do chaver

£iinuch

Enviamos e chaverim esta carta, com intuito de esclarecer 9 que pros
tendemos vom os relatórios:

shebavot = Kustaot - madrichim do chug - númaro do chanichim
₪ - as sichot vem sido dadas normalmente?
b - poulot ospeofficas + tiulin

itonut
choder hashichvá
trabalhos om oficina

0 - chuguim - progranas dos chuguim
orev hamadriche

Pinkas chavor e bandoira da tmu£ - om faso final de colaboração
quanto so pânkas cm particuler estará pron
to até dia 15 Setembro — iniciando=3e6 des.
de Já proparstivos no mi?g fotos, etc»

Tálboshot - não recsbomos listas (exceção snif Ctba), logo, não oncurinharo -
mos porg enquanto os tilboshot.

Bandeira da shichvé - deverão obedecer ao formato triangular (um pouco maior
do que uma flâmula) contendo o semel &a tnuá o o nome

B da shichvá, sendo o fundo de mesma côr do pinkas cha -
vers

taofim - agul claro
solelin - vende

bonim =— vormelho claro

mota do mês do Agôntos a meta do mês de Agõato foi o aestavolocinente de un do-
terminado senso disciplinar por parto dos chanichim em
relação ₪0 unit, 0 que doveria ser feito através dos;
- horêrios de poulet obedecidos
- cobrança do monsalidados

O que fed 10150, 8 O que doixou de ser foito? Som dúvida, o senso disciplinar
dos chaveránquo so comprometeram a enviar as listas de tilvoshot até data de-
ternânada, não é o ₪9104

ICHUD HABONIM (DROR).
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mês do Setembro = dividiromos o més on duas fanos;
1 - dedicada intensamente à companha, com o mínimo de peulot o mobilizando o

maior núncro de chanichim

₪ = 00540019000-06 ₪0%88 pura as shchavot, na Sonpanha? quais?hb - como o snif aconpanharé o andanento de campanha?

2 - a sogunda parte do mês que ou classíficaria do mais porigosa = será diffcil voltar ao ritmo de atividades após um porfodo do comparhas o É exata»oe.” nesta 62008 que devorenos iniciar os preparativos para o chodesh hetnué“3 torneios para as ghchavos, anssios de mossiboty e e principal, a planificagão de Harchavá. Devo=so realizar uma ascefó de mif, após a campanha, estasbolocendo metas para o Chadosh Hatmué e a importáncia oxtraordingria quo quesrenos dar à cota Campana de Harchavá - voltaronos logo à escrovor sôbre estesegunda parte do mês,

atividades: metas do mês: nozzalisação da guisbuzus dó sui? 5 10909 de kvutóa.
ts shchavot menores (mesmo aquelas. kvutsot que nao participam nacampanha dovem estur 9005040 6 que a mesma significa) deverão encarar a Sumpanha como possibilidades de melhorias no cheder hashichvê (aifriá, laboratórioasfixia químico ou do fotografia, eto»).

oneguei shabata 2 -» preparar con o máximo de cuidado e prostísio o Tekes de
Rosh Hashanf, Segundo as posgibilidades, convidar algunsreis € próxinos, qx O que contribuirá para ₪ 8921862660 664
À Sftiro (oncg shabat fim do chodesh)ל-
poças de Kishon; contos ou crônicas gut ifticas;
iton kire o Bunor pelo mundoa jogos cónicos; tomeio de pormutas de algibeiras
quiras propostas: O Pastor: Crianges Pobres; Chassidismo;

—₪0

(com o devido tekos),ועו16403un 6nog ababat poderá ser subatituido por
Esperanos relatórios
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ICHUD HABONIM(DROR). 

 


