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nináriosideológicos e chinychim, de 3-l, horas diarias, durante
50 días; as tardgs - dedicatãas às shichavot menores, ativida-

des internos,  ולpara vender colondarios, visitas, itrschevut; a noite - atividades das ,shichavot maiores, muito bem or=
genizades e preparadas, com juris sifmigdos, meses redondas are

tzsot, onegel-shabot, reunices de kvutza, proseliti

Nestas
atividados incluir=se-dem tíulin, haflagot, Kishut, smo.
grupos de

coto, dances, testro, esforçando-se os snifim por atingir o
pone
to melhos em codes uma destes atividedos, com grupos de teatro
completos, compondo-se de atores, diretores, contra-regras,etc.o.
roupas pare danças, meestro para o coro, e assim  שס8
0
8 0881918 dos horarios nao for  הא8 proposta, deverao
os snifim cuidar da intensidade e da rompr geral e constant
e;
nos snifám menores, natura lm nte, 88 001888 decorrerso
un pous

co diferentemente, mas 0 espirito deve ser o mesmo. Figanceira-

mente, a grande atividade devera ser a venda do 081620
010 68
dove penetrar em todos os lares judaicos a
9
à) O trabalho dos shlichim especiais sera, em cons
junto com as forças locais, dar os seminarios e artzaot,
trabalho individual inteneg com os chaverim mais velhos, 7º
garin,
Vando? lenoar e Comites de Amigos e participsr en geral de
Pla

nificação do snif. O consideravel reforço que egtes shlichim

 לpermitira aumentar es nossas embiçoes e planos
nos

enifimo

Ñ

E

2

0- 08000080 = 0 bom exito das atividades dependera , em
grande parte, do seu preparo, 08 cheverim devas organiz
ar os

sous planos completos e envis-los a Hanhags ate o dia 5 de
Jynho,.+.0s chaverin devem nog escrever sobry que assunto
s doverao

vorsar os programes ideologicos, 0 seminario chinuchi
, para que
os shiichim possam sálr com todas as coisas preparados e
nao
começar a preparar artzaot quando chegam 8 snifim.
As infor-

maçoes dos chaverim nos origntarso tambem quanto 8 distribuiçao
dos shlichim pelos snifim. Último prezo do recebimento
dass cars
tas informativas e explicativas - 5 do Junho. Resoluçã
o da las»

kirut Peila - 10 de Junho. Confirmação » reuniao da hanhaga
de
10 de Junho, Preparo dos shlichiz - 10 9 2S de Junho, Partida
para

os snifim - 28 de Junho, 38021888 de cbinuch e
encarregada
detoda a parte chinuchi e, ideológica.
D = Eoatzo - Sora reslizsda em Porto Alggro, devendo
juntame

nte com a poguisha de chímuch e a peguista do 7” garin,
do
realizar entre 08 dias 5 e Y de hgogto. 4 viagem
tera inicio no
618 50 de Julho, estudendo 8 Fanhaguximictix Guisbar
ut 426216 8
vias que utilizaremos e todos os demais detalhes
. Em Porto Alegre
serás realizaja uma grande messiba para o ishuv.
A
ta de Honhaga, sera restrita sos chaverim delegad visgem por conos, devendo-se
estuder na proxime reuniso da Hanhoga s ע8ע080
801016 de madrichim
do Machon, shlichim de Hanhaga, ett...

A parte finenceira vai em corte,onexu,ds

ruisbg-
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2191 48

Ger

21%. 586 os chaverim planificerem etividades externas, o
piniao de que eles nao deverao etrapalhar as utívidades
snifim.
Se os chaverim preciserem de maig
alhos, pes
cia. Aguardamos suas certas ate É /
mais, aceitem nosso chalutzier 10
V'Agshes

Adolpho M. Cheinfela
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