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S,Paulo- 4 de Dezembro de 1956

Mazkirut do Snif P.Alegre

Prezados chaverims= Shalom?

eb 2 Queremos tratar com os chaverim desta vez,
uma Serie de assuntoss- 2

19)- Entradas em hachshará. é
Segundo 768010080 08 1087828 6 poste-=

riormente Plenario de Chalutziut, os chaverim de_P.Alegre, Nelson
Krasner, Rosa Piterman e Jancte Grunevald, deverao ingresecar em Ein
RHXXE Dorot, ainda no mes de dezembro. Aguardamos pois, as urgentes
providencias dos chaverim no sentido de ultimarem todos as pr epara-
tivos afim de entrarem até o fim do mes na hachshará, Todos os exa-
mes medicos deverao ser rreenchidos atraves dos formularios envia-
no 0610 7888 1, Hachsharot, os quais js Se encontram.em roder do
snif,

 

Por outro ladodeverao os chaverim na-
turalmente se esforgarem no trabalho de Chalutziut em geral, afim
de conseguirem mais chaverim para a hachehara, Esta tem que ser a
guisha de trabalho dos chaverim, pois Eún Dorot se encontra atual.
mente nao com muitas for ças 6 8 indispensavel apressar nao so a
entrada dos candidados aprovados mas aima daqueles = conseguir.

ap 22) Aliat Hanoar. 2
, , De acordo com a 0716מ%8080 da rennião da

H.A,, a chavera Lily Elnecavé foi destanada responsavel por Aliat Has
noar, Eta deverá iniciar os trabálhos imediatamente. Deverá haver uma
rêuniao de mazkirut unicamente para tratar deste importante problema,
Dever-Se-a sondar tudo o. que existe em redr do snif, chaverim que ne-cessitem fazer aliah noar, etc, ete. Procurar nomes entre o ishuv, iss-táncias, iniciar uma propaganda grande, etc, ete, Na proxima reuniaoda mazkirut peila marcaremos a data de viagem da Ediht p. P.Alere. Ate
kadkx e importante que se iniciem os trabalhos. Aguardamos relatorio

a respeito,

32) Jornal Dror 2
: Faultimas reuniao da H.A., o enif PA.

sé comprometeu a cumprir com sua quota de 3.500,00 pafa o Jornal Dror,
Os chaverim devem igualmente iniciar prontamente a feitura dos snun-

: cios, pois assim que tivermos todos em maos iniciaremos o trabalho
do jornal, Informem também a respeito,
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> 4º) Machon. O chaver Shulinho levou instru-
ções aobre a data dac chegada do emdidato de P.Alegre. vara os exa-
mes do Machon. Tudo deve ser feito afim de prepara-lo convinientemen-
te, afim de que nossos candidatos se desincumbam bem dos exgmes como
hos anos anteriores. Um carta especial sobre machon seguira logo.

52) Yinho. Inigiem desde Ja, uma vez que so.
mente semanalmente funciona o radio aí em P,Álegre, isto € a Hora
Hebraica, > 3 propaganda sobre o vinho. Deverá a hachshara enviar
numa data proxima um seu chaver afim de fazer adiantamente os pe =
didéos de vinho para Pessach, O mesmo xtks sistema sera usado nos
demais snifim,

6º)- DINHEIRO . Conforme a promessa dc chs-
Verim estaremos sguerdando na data combinada a reméssa das quanti-
as, quer as referente sos gastos do s eminario, - cobertas com 0 Li-
vro de Bror-Chail e também as referentes as quotas, Lembramos aos
chaverim que ate o dia 15 devera ser enviada a primeira varte.

72) Mach=not locais e preparativos nara as
Atividades Centraes,

Queremos que oc chaverim nos enviem um
completo relatorio sobre as atividadés ref. machanot locais, pre-
paracao do programa, número de chanichim participantes, ete,; etc.
além de pedidos por parte de vocês, solicitando material, rublica -
coes para as machanot, ete,

E Sóbre as atividades centragsd e também
importante que tao logo seja possivel os chaverim nos enviem porme-
hores sobre. as pespesetivas des participantes quer na de bonim co-
mo na maaspilim magshimim alem do seminario.Os bheilonim para as man
chanot serao logo enviados.

Sem mais agunddando as providencias dos
Chaverim e os relatorios pedidos, com um ehslutziano
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