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são Paulo, 1º de dezembro do 1052.

DIRETÓRIO NACIONAL

Às
Waskirulot des Snifin

Kibutz Haohshará e
Garin Brasitdal

Prezados chaverins

0 infotiznente náe nos $ possivel enviar=Ihos e tenário pronto para 0 próximo cengresso de

mevivanta, pais qua e acúsulo de trabalhes que lemos suportado para fazer é n vinento rotenar una situação

norvat, de dosenveluinento e ação intensas, não nes permmitiras aprontásto. Esporames poder onvideto em tem

po para as delegações padoren ostudá-lo, mas afin de permitir que voces se preparen, procuraresos nesta dar

«lhes todas as informações passível
Dátas e locajas lio 15 do 007905060 > poguishã do 52 garin » kibutz hachshavão 4

16,17 0 160 da dezenbro » 28 Veidá de Dror (12 Extraordinaria) » São Pag

to, local de partido.

12/k, 20 1 21 de dezcnbre - Yaidá de lchud Iromúardon a no Granid - 58

Paulo, local de partido.

Para facilidades tecnicas es chaverin daveráo fazer ese que 45 6918940088 chegusa ne dia

Mi; antes sarã dificil alojá-tes, depuis seri Insenvantonte, porque náo terenos temps para contactos aúlues.

A Hanhagã indicou s chaver Jade Drucker sara Rosh Tecnico para s perisdo das wsiécte

, 2 בפ devido as caracter político exespelonal desta Lonsresso - unificação cos a Seg

dónia = deverá ser una Vaida, à 2º de navizanta, a 12 Extraerdinarias Partanto, as delegagtos deveras ser

da seguinte fome, 00040008 estatutos; a) 0810730853 51 à razão do 1 dalegado per 20 cravorin, ou

fração malor que 13, segundo e pagamente de mass chivero

bj es delegados de kibute hachshará ¿Jn Deret, à razão de 1 delegada

O: $ chaveriso
e) a Hanhaga Artzito Brad Lo Role Lor:Paolo

é) o Cumito Cont rat 08 /08]01-310-

Se possivel financoiranente, e sem prejuizo das machanet, sujorinas qua se alottas vão

in de qua a Vofdá soja acompanhada pelo sáxina de chaverin,rios suplentes, afi

Relatórios os rolatórios des snifin e hibátz hachshará, doveráo sor o naís conpleto pose

sivois. Recordanes a necessidade de conter os seguintes inforsos: a) situação geral política é educativa

do snif; b) situação des respectivos ishuvun, |, organizações políticas outras, size, site; 0) הב

ros de chaverin, as máximo exátos5 sobre cada sichvas d) chuguim, machlakot, vices a) machanot; €) chalute

ztut, prolotarização, shituf, Garin, etcs; 9) finanças; h) shilchutot; 1) curso da sochnuts j) Iurht; k) pra

selitisnos
Pedinos especialnente aos chaverin que tragam a lista de correspondência despachada é "scg

bida, afin de verificamos juntese as cartas perdidas.

Scden_dedis 0 Den

1) Sossás preparatoria.

B) Relatórios - debates.

3) Ichud com o Gordonia - relator Bariach |

a) ratificação das resoluções da Veldá Olamit (plataforma ideológica
rgantzacio - estatutos)

b) ichud Brasiloiros

do
SÃO PAULO
 
 

RUA PRATES, 93 CAIXA POSTAL, 1601 * FONE 34-4386 * BRASIL
  



 

Organização Juvenil

Sionista “DROR”

 

DIRETÓRIO NACIONAL

55 - Chalutziut - relator Eruin

mi -
Eיתסילאיצוסינויצרעונתורדתסה

a


ג
י

יי

ותטיקאיצוָפ

הוהעיצאזינאגרָאטנגועשיטסיליצאס-שיטסינויצ

/רורדותיצראהגהנה

a) profissionalizagie, projetarização, shituf.
:

b) Hachshara o Alias
e) Uifal do movinsats - Brur Chail

35) Chinuch > relator « Sígua
a) Fundamentos Educativos
5(88

a 56) Progranas
|] Extornas - relator Mar

Y al con instancias sienist
b) Fedoragio, machanoi si

kin
as o socialistas

enistas, ote.

É e) rolações com os movimentossul-anericanas & Hanagá Elionas

7) Próximas Atividades — ulpto Audava
a) preselitisso
b) todas outras na velda|

80delegaçãoב000104ו

Para a Veldá de Untficacio

1) Seção preparatória

2) Retatórics - debates

3) Plataforma : Ideologia - Relator » Dror » Luchen
60-0981216" - 00000018 =

Educação = Relator - Bordônia =
Cosiiglator - Drer - Sigue

Organização - Relator - Dror = Barlach
CúnRe lator - Gordonia

Ratificação da veida Glani

Onie o relator = Nana
Nunhocosratator = Dror

al profissionalização, proletarização, shituf

b) Hachshará, Aliá, Uifal
e) aliá do 6º garin o entradade 52

5) Relações Extornas - relator - 00700018 -
ca-polater

6) Futuras Atividades - pára comi
-Dror - Narkin
seas ninta de Ichud + Ervin

a) diretrizes gerais: proselitismo

b) seminário
e) shiichut
d) finançasscanpanha de n

e) ações públicas de unif
f) chinueh
g) ¡tonut
h) machon 1

1) oloição da Hanaga Artz

Os chaverin dev

das suas posições, donformo a, ori

osclarocimonto que for necessario

SÃO PAUL * RUA P

Aguardamos informação recebimento destas

ashek

4

it.

erño realizar no devido tanpo as assatot klalist de elelgño das delegacios e

en des dia, que cromos, $ suficientemente explícita para istes Qualquer maier

» deçam tolograficanento que respondorenos em seguida, esperames peromque ne
4

Vºaghshemהופ|

Nobene
NUCUGM Faria — Mayo Rad:
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