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Dre A 7 1 " 1
rrezados chaverins:

Estamos 25 escrevendo pela 2% vez 860re o trabalho de cha=
de Outubro em vosso snif, o quel. se iniciará a partir do día |; de

que anteriormente serê feito e encaminhado pela mas -
kirut e chug m ¿Lim do snif. Deverão os chaveri mM: reservar para a semana que
o chaver Sazen. se dedicarrê juntamente com os chav ao trabalho de elaboração
e preparação dos grupos & seren propostos para 0 plenário de chalutziut à se “res
lizar no dia 25 de Outubro, a mais absoluta prioridade principalmente nas reuniões
á seren marcadas e nos,horários da semana pois, uma serie enorme de verim' que
deverão estar na Assefã de lira magshimim do mif, são dirigentes e nilitemtes

do snif e náo deverão em virtude dos poucos dias que se terá para o trabalho ese
tarem desconcentrados em outros0 Fica de antemão estabelecida o seguinte
quadro de horários e encontros com a masicirut do sniif S, Paulo: no dia h/10 em
horario a ser combinado deverá se ESpo uma reuniño de maskirut onde o chayer
Sazan exporá todo pleno de trabalho & ser efetuado na semana em questão, No dãa
9/10, domingo», deverâestar reservado para a realização dda Assefá de chavrá deven

do dia 10/10 à noite esstar reservada pera reunião de maskirut afim de que a mes
ma aprove os resultados de Assefá de Chevrá pois; no proprio dia 10 o chav.Sazan
embarcará para o Rio de Ja osג chaverim nesta ocasião de =
signar o representante do snif para o plenafio de chalutziuts

 

lutziut n
Outubro pefs
  
  

 
   

 

   

Aproveitamos para avisar aos chavetim de que deverãoser ate
tadas as listas atualizadas e completas das orações educativas chal:
do movimenCO, compreendendo nomes, idades, Kvutzã, shichvá, madri

etc. om 5 vias, as quais deverão sem entregues impreterivelmente at
Tello em mãos ha secretária, ROTADOS

 

      
ch, profissSão,
$ o dia 12/10    

 

Sem mais, deppedimo-nos com um chaluziano, 1 ,

Alei v'Hagshem

כ
Henrique Sazan- Chalutziut

 


