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Locais, datas, grupos e composição dos grupos da shlichut.
Atividades da shlichut nos snifim.
Atividades externas no ishuv.
Providências imediatas.

Após um acurado estudo feitoinicialmente por Yampolsky e Cheinf-
feld, posteriormente levadoà. comissão 608 ] 6 ratificada pela
Assefa Clalit do K.Hachshara Ein Dorot, foram aprovadas 88 seguin
tes datas, locais e grupos da. shlichut chalutzianai

4 shlichut chalutziana comega no dia 28 660 69 o Festival
Chalutadeno de inauguração dos shipurin a Hachshará, No dia 29
os chaverim se dirigem para os snifim, iniciando-se a shlichut
nos snifim no dia 30/8. A data limite de termino da shlichut ê
15 de Setembro ( 16 à noite e Rosh-Hashaná ). Compoem a shlichut
36 chaverim dos 39 sheilonim aprovados pela Hanhagá. Trés chave-
rim, por enquanto, náo participam em PReras problemas pessoais
ainda não suficientemente resolvidos. Este número contudo, ainda
poderá variarpara mais OU para 9s, entretanto qualquer modifi-
cagao não será grandé e' não alterarã basicamente o esquema: aprova-
do.

GRUPO I -( Centro )- Faz shlichut em; S.Paulo, Rio de
teroi e interior de S.Paulo.

S. PAULO- 11 -chaverim de 30/8 ê 7/9; 8 chaverim de 8/9 à 12/9 E
24 chaverim de 13/9 a 15/9.

RIO DE JANEIRO- 11 chaverim de 30/8 à 7/95 16 chaverim de 8/9 3 12/9
a Fim da: shlichut no R.J.- 12/

explicação: O grupo compõe-se num total de-2!j chaverim, sendo que
os chaverim Dadinho e Tzipora começam a shiiehut no dia 7/9

No dia: 30. chegam a “cada um destes snifim = 11 chaverim. No dia 7/9
a noite - 3 chaverim do grupo de S.Paulo 56 dirigem ao Rio de Ja-
neiro, completando com Dadinho e TzÍpora, 16 chaverim no R.J.
O Iom Alia no Rio de Janeiro ra 0 818 enceryando-se aí

e Janeiro» No Ala 12 a noite todos
5 pas completardo em 5/9 em

em S.Paulo serã no dia 15/9.
95 11 nos interiorgê,

Markin, pelo grupo S.P. e o Yam-
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O responsável pelo grupo R.J. é
polsky.

RUPO I1-( Sul )- Este grupo compóe-se de 9
chut em Curitiba, Porto Alegre e interiores.

CURITIBA- 9 chaverim de 31/8 3 1/9.

PORTO ALEGRE- 9 chaverim de 6/9 à 1/9.

Explicações: O Iom Haaliá em Curitiba geverá Se realizar no dia
1/9. Pedimos ao Snif que nos escreva sobre a conveniência de fa
zer o Iom Haaliá em Ponta Grossa, sobre o que não sabemos opinar:

Caso isto se concretize, a S.Chchega a Pp ¡legre um dia mais tarde.

Da mesma forma propomos a náo realizacáo de S.C. no integlor do

Rio Gde.do Sul, Gostagianos de 'saber a opiniso do _Snif Sobre isto.

Nos dias de shlichut a P.Alegre esta, inclusa ambém a shlichut כ3

Pelotas. Responsável pelo grupo: Jose Leao Karabtehevsky.

GRUPO III- ( Norte )- O compõe-seו de 3 .chaverim que faz

shlichut em Recife, Salvador e Belo Horizonte,

RECIFE- 3 chaverim de 31/8 a 1/9.

SALVADOR- 3 chaverim de 5/9 à 7/9

PELO HORIZONTE - 3 «haverim 66 8/9 89 ( continua )
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Vanguarda Juvenil ne 8. א
Párinas nosy
Propramps de rádio,
Flenulas pêra venda,
Cartazes do propagando.

Todos estes assuntos eBtão sendo providenciados, Se £or possível ainda
enviaremos cartazes, convites, flomulge antes da partido dog smifim pa-ra as atividades centrais, caso contrério os chavertr levarão esto mate-
rial consigo nº volto de S.Paulo.
Sobre p Revista, já sepulu carta especializada,

1 ה-י Organizorezos un prograne para Kio e S.Ppulo.s Paro 08 demsis
5 gostariazos de ebor propostas dos mesmos, tendo em yista a com50 da shlichus ( násero ) para os enifin. Perenos ועמ 06810 8010087

sora envindo brevanentes

: Ra hachohorá estão sendo nreperadas ag ativida-
! ernas. Os chaveriz cue egupoga os grupos m ¿a forom 0-brovados é» Assofa Clalit e sue constituição, & praticamente definitivaa haver uma ou outro modificação, 2es “s snifim devem providenciar ex resumo com a devida urgencia, o

Gocuintes

+ 8) ghaver responsável pelo chodesh 4]14É no inif, cominicendo e059) Ja que a Correspondencia mm passerê a ser enviada en none dns»to chavers

b) fasor we anéjiso conpieta desta carta, preparar sugesties, ote.informando do resultado A Hanhagá por carta, ou se não for urgente, emcontacto com o Yampolsky e Cheinfeld, em SsPeulo ne $poca das atividacescentrais, Haverá ums pepuíshá do 8042 como grupg de shlichuts devendoneturslmente o ent? saber o que,quer, O cue propõe, Str. ct...e) Tomar todas ps providencias contidas Do ponto 3, euojs sejam“luguel de tentros, reservas de dotes, combinações com ss instâncias, prospagonda ₪4
d) Preparar wu: orçamento do custo da ghitehut no snif, exlusivopassopems intorestodusis.

HOror enn tran AICA Ases

sporamos ter deixado osciavorirn cientes do tudo que 48do neste setor, coro tambêm ter dodo todos os elerentos8: os anifim começem a trabalhar e a so Prepara reos chaveriz do lorte, espersnos podér reescrevor ot asta soria.Aguardando resposta lhos enviamos nrasses rais er 78181 8 seua.-
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Peño= NÃO DIVULGUEM NÚMEROS DE ALIÍ,
Os números são os seguintes: ( para conhecimento interno ).
39 chalutzim,
20 aliatehanoar.

ais ,
O - em alia, 


