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Mazquiruiot Hasnif

Prezados Chaverim:-

“ueremes nesta nos deter em tôdas as questões relacionadas
cem a SELICHUT CHALUTZIANA para os diversos snifime
leDatas- Serão as seguintes:
827,28,29,30,31

0130

023% Ds

,T(neite)ב 8,9,10,11

Salvador.7

Recife.sc oc 0000 40008,9,10,11 vos ;

2eParticipantes- Ne Bio e S.Paulo participaram todos os chaverim do
garin, sende que para e Sul e Norte a shlichut Chalutziana deverá estar
assim dividita:

Sul

- Norte

ו 2 1, Newten= Centralizader

3.Salomão- Guisbar 2Naftali- Guisbar

41 3.Ora :

5.Psimith 4 Mina( Recife)

6 «Max יי

1 DOjor artísitca aו

9
10. Eva

ll.Sara Al.

12.Raquel P.
1848

l4.Cecília Po
15 Reco
16.01828 8. ( Peflegre)

3eFinalidados- Nosso mevimte tem sabido levar interna e externamente a
a nessa expressao chalutziana através de suas grandes aliot em diversas
peulet nos snifim, e em geral a experiência dos eutres anos nes compro
vou de que a forma de shlichut chalutziana trazem ftimos resultados em

- todos os pontos de vistas
Como es chaverim pedem ebservar através dos componentos para

os diversos snifim, a participação será intensa podendo-se levar cem tô=
daa a fórga interna o extermaamente as finalidades que nos prepemes, -

Os pentes a se salientar cem a shlichut ohalutziana são:
Erez- 2º kibutz brasileiro,

Ichuã Habonim( Drer) - Nossa nova nomenclatura= não esquecer e Drer 11 )
30 chalutzim em aliê- maior movimento chalutziano de Brasil.

ICHUD HABONIM(DROR) 
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Cem*finalidados própriamente ditas podemos resumir em três;
a)Interna- Levar a todos os chanichim a expressão desta alfa] seu significa-
de; falar sêbre hachsharê e Erez como 2º miffal tnuatispudlot as nais diver-
sas que farao cem que e contato pesitivo entre os chaverim em aliá e os cha-
nicm de snif sejem maiores;etc.

b) Exterña- Salientar ne rua. judaica os tres pontos escrites anteriemento;
o cem a juventude; recepças com instâncias; o simples contate que os

chaverii toão na venda de convites 66 ךסמ “Liê, poderá levar aos ishuvim
uma das melheros impressões em relação de nosso verdadeiro papel dentre ₪
juventude judaica brasileiros.

c)Financeira- Já seguiu carta aparte com explicações a respeito, de fundam
mental impertência que es chaverim precurem o méximo pessivel neste aspecto

financeire, para poder os lucros satisfazer tanto e garin e os snifim em suas
necessidades acenômicas.,

4»Organizaczo: Em cada snif dev rá haver um encarregado geral responsêvel
das relaçoes entre o snif e o garin, Muito do sucesso da shlichut chalutzi-
ana dependerá da erganização das atividades as mais diversas; prepare cem

antecedência das atividades; planificação e militância des chaverim bem cen=
tralizados. à

"Em todeso os snfim prepomes uma reunião de mazquirut- de snif com
es chaveri da shlichut para determinação de todes os pontes em comuns, sen=
do que nesta reunião deverá ser determinado o quader de militância, de ati-
vidades, tarefas de cada chaver, etc» :

| Propemos tamb'm uma encenter diário entre es chav.rii para a detem=
minação dos tafkidim que cada um deverá fazer durante o dia.

Os snifim deverão enviar até o dia 25 de corrente um plane de ati-
vidades complete onde deverá constar:

ליש" do atividades completo através des dias , manhas, tardes e noites,
b)Atividados em si, metas, responsíveis,etos
e)Táéias e considerações górais que os snifim achafem necessários,

5.1908 Aliã> Nesta altura'os snifim já devem ter alugado salões para ôste
grande festival chalutziane, que será nossa maior atividado do ane(externa)
é mesmo uma das maiores das cidades,

O programa artístico será facilitado 808 snifim através da parti-
cipação quase tôda perChaverim de garin para és snifim Rio, Paulo,od e
P.alegre.Nas cidades do Salvador e Recife, éstes dev race previdenciar pare

te artística que será ceerdenade cem a parto a ser apresentada peles chave-
rim em shlichuts 4

Seguirá apaxka informações aparte pêbre e parto artística do Iem
Alió» | é
4 considerações gerais- Os snifim deverão preparar um grande ambiente de
ehlichut chalutziana antes da chegada dos chavorim através de peulot, kighut,
preparação, etc, para o melher aproveitamento daquile que es chaverim pede-
rão traçór para os snifms

Qualquer dúvida ou pergunta devorá sor escrita imediatamentes
Esperando sucessos na preparação da shlichut chalutziana nés diverm

bao | de. imo-nos cem o nesse chalutzian :
pe לשישיי Sar 00E “aloiViitoad
| דמי ICHUDHABONIM(DROR) 


