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Juca » 15/8 - para Psilecre-( entra em Hachahara 1

em data maresda abaixo)

CURITIBA

|

Qger « 15/8 «e aruirmar

PSALDORES> -Zicios 13/8 -

 Sa PAULO Cheinfelde:( irá p/ 0 (10 פ/ ocasião do Kinus da
0.0.0. - volta 618 17/60 )ו

412100- 110 = 8/0, - SePaulo - 12/8, - Recife 25/68,
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Cheinfeldl resr,)s Sezan, 70130, 180 Chaitehik,
Cheinfeldi resp.), Duby, Sezan, mois Chaltehik, mais
traes chaverim da Eachshará,
Sezan ( resp»); Cheinfeld, Buby, mais adido Chaitehiks

Y'Ltonui=+ Buby( resp»), Cheinfela, Edith, Chico.
Bn achsharot-» Cheinfelds

Paulo» Cheinfeld,Cs x

date! Q27- Chana,
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de: li periodos - proselitismo e hadraghás resto do tempo 9.
manhãs, 2 tardes a 1 noite p/ Menhaga irtzit- 11 periodos

- responsavel p/ proselitismo,
p/ Hanhaçã Artrite 9 períodos p/

א
\

Ru
s

   pára proselitismo ₪ hadrachá
Buby-: 7 manhãs, 3 tardes, 2 noites

pre itismo e hadracha,
sto + sb PFanhaga די
liach interno e proselitismo « E, Poulos

t rna;,a proselitismo > Hanhara 1t no Rio 1 período
litismo e hadracha » responsável proselitisr
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Li) Entradasen Hachshará.

Punho, Ehulas João - a entrada destes chaveria %018 pato elo:
viriam, Beatriz e JUCã- entran em 31/8,

Abrão Eauffgan - 20/04
Leã Bs ate 31/68.

Devi De= Já entrou em 31/7o כנמלעזמכח 60Sras Hendele 31/8s,

Os chaverin da ampliação dever entrar em hechshará até 33
Depois disso, nso se seelia ninguem ate rounirese o Flená
lutziut(íga Za, quinzena de Outubro). E
kxames medicos- os da hachshará que ainda não fizeram, os cue vão en-

trar - tem que fazolos antes,
Egtrods de chaverim da shichvá de ragshimin é incogitável antes do ple

פע,
Problema ên ampliação do 69 garin- deverá ser tratado na Comissão de ,3

Entrada em Hachshará dos cheverin da Alistelogr e Fachenará Teoirás ze
de Setenbro,

5) Shodes Alé A parte eleborativa 6 prontes à parte de 070601080 es
completamente atrazadas : : א

ל E pe. id aRa 4 Ccontin 5 ( ₪. 8 
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po
/0) divisio de grupost= total de 36 chaverin,

Grupo Centro ( Kio -S.Paulo)- 2l chaverine
Grupo Sul ( P.Alegre-Curltiba)-
Grupo Norte-( Recife, Salvador, B+Horizonte»-b) atividades no snif,

C) atividades externas,

Um chaver de cada um dos grupos irá cor antecedência para os
snifin para a fazer a planificeção dos trebalhos da shlichut com a
maziciruts 1 p/ SePaulo, 1 p/ Rio, 1 p/ P.llegre, passando ainda por
Curitiba. .
implicando: :
SePeulo e 310.- 881 e passa une 10 dias e volta p/ Eachsharay voltan-

do com a shlichut Chalutziana, dl
Pellegre. Sei uns 10 días antes da shlichut chalutzians e nao volta p/

Hachshera, possa em Curitiba e P,Alegre e não faz shlíchut
em Curitiba,

>
4desponsavels: Cheinfelá ( peral ), Buby ou Kutner, Tánico,¿ESROUSaTteis: Che g ¿9 2 /1 Yampolsky e mails וכ 618000 » ser designado até o dia 10,Responsav Chbinfeld e Elisa, .

Chodesh A1ia- nroblemas maioras « Hazkirut Peilá,a '
; 1 ve Tia AS Lon Comissãoו p/ estabelecer planos p/ O Sestlyal de EnchsharárChaitenix,

Cheinfeld, Jimico e Sazan; » H missão: €
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6) Va 1 בע" A parto redptorisl está Lo0q faltando hanuncios. trogou. Se feita mma reu.

 

- Ra 2 s :à parte de dinheiro so o não entre
er os orçamentos e a data

nião com o Snif ¡do e S.Paulo, Deve-se v
de salda.
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Sa é gti a a
«- Sera realizaga ume veunião da Guigbarot Artzit 6

na Varicirut Peilã,    vara

y 2 5 5: e יור24oזג4
Shlichut ( RJ. CR, BH.) Será visto na nzkirut Peliés

(8

eHutt ANTROOTAN9(

01 inus de Os SsUo= responsável -Cheinfela, A deleracão será o
Kin 20 .- PREPONSAVE 0-מ.0266 2 4618028020 será composta2 cnaverins Cheinfeld, 01% >4 |

11) Chalutalut.- Deverá ser visto pela Nazkirut 1

12) Biversos-

 a) Exames de ivrit. Sorño reslízados no êis 2h de Agósto,sendo a banca composta dos chaverim: Jirico ( responsável )- Chein.2816 ₪8% y
. b) Beit Homaçhonoi » deverá sor visto p/ Beith, devendoate 15 de Setembro hever pronostas egneretas,
ed c)MgrioVisemberg= devera ser vísio no Rio q inforusdo
à Mazkirut Peila até 18/8,

d) Resoluções do Kinus- deverão ser efetivadas pelos cha.verin + Cheinfeld, Sazan, Buby;, Jimicos,
e) Proxima reunião: devera ser reslízeco devois de shitehutchaiutziana, antes da ausencia do Sazan ₪ 60 ₪135 ¿e garin,

Don to coonrreane cs»

Alei V'agshem !

 


