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

Após um acurado estudo feito inicialmente por Yampolsky e Cheinf-

feld, posteriormente levado à. comissão 608 ] 6 ratificada pela
Assefa Clalit do K.Hachshara Ein Dorot, foram aprovadas 88 segu in
tes datas, locais e grupos da. shlichut chalutzianai

4 shlichut chalutziana comega no dia 28 66 0 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 chaverim, por enquanto, náo participam em PR eras problemas pessoais
ainda não suficientemente resolvidos. Este número contudo, ainda

poderá variar para 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;
teroi e interior de S.Paulo.

S.Paulo, Rio de

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

a

16 chaverim de 8/9 3 12/9

Fim da: shlichut no R.J.- 12/

explicação: O grupo compõe-se num total de-2!j chaverim,

os chaverim Dadinho e

Tzipora

começam a

shiiehut no dia

sendo que

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 Janeiro, completando com Dadinho e TzÍpora, 16 chaverim no R.J.
O Iom Alia no Rio de Janeiro se ra 0 818 enceryando-se aí
a Shlichut Chalutziana no 310 )1 e Janeiro» No Ala 12 a noite todos
os chaverim do Rio se dirigem a 5 pas completardo em 5/9 em
a

S.Paulo- 2h chaverim. O Iom Ha al

em S.Paulo serã no

dia 15/9.

Nestas datas ja: estão incluida:8 95 11 nos interiorgê,

O responsável pelo grupo R.J. é

polsky.

Markin, pelo grupo S.P. e o Yam-

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.

ambém a shlichut 3
Nos dias כde shlichut a P.Alegre esta, inclusa
Pelotas. Responsável pelo grupo: Jose Leao Karabtehevsky.
GRUPO III-

( Norte )- O  וcompõe-se 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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Os números são os seguintes: ( para
conhecimento interno ).
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