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Mazkirut Hasnif

Chaverim, shalom

y Apôs reunião da Vaadat Tnuot Noar com o chaver Brujis ficou determinado

que haverá dois exames para o Nachon, devendo oprimeiro se realizarno dia
15 de dezembro o o sºgundo no dia “8 de janeiro, para aqueles que.não forem
aprovados na primeira oportunidado. Lemando em conta as modificações havidas
no prosrama do Machon exigir-se-ã êste ano um grau de preparo muito maior do que

em anos anteriores o que nos obriga a iniciar o preparo de nossos chaverim:

no mais tardãr a partir do dia 15 de outubro.
Como consequencia teremos de resolver na próxima reunião de Hanagá

> constituição do grupo de madrichim do nosso movimento, cenfirmando-se,por-
tanto as suposições levantadas em nossa última cartas respeitos,

2) Realizou-se no dia 20 passado uma reunião conjunta da mazkirut peilá
com a vaadat meshek do K.H.Bin Dorot, tendo participado coma comvidado o chaver

David Brujis, afim de tratar do próximo Iom Tun a ser realizado na Hachshshará

tendo se aprovado a seguite ordem do dia para o mesmo:

1 - Funções da Hachshará

2 - Sistema de avodá

3 - Tochnit Meshek anmal

4.» Hashkaot em ramos de produção

Explicando: aos chaverims apesar de o chaver 10218 haver declarado ser
a nosga hachshará a melhor que já viu sob o ponto de vista mishbki, ainda
resta muito por fazer no que tange a eficiencia nos anafim, planificação e
organização» Pretendemos com 8sse Iom Iun introduzir modificações sérias
m relação à uma série de pontos. Apôs a realização do mesmo enviaremos aos
gnifim a ata correspondente.

3) Ainda não chegaram aos snifim as publicações constantes do tochnit de
trabalho aprovado pela peguishá de'Chinuch pelo fato de os respectivos response
sáveis não mas terem enviado ainda.

4) Chegou no dia a hoje, o chaver Kapulski, tendo seguido imediatamente para

o snif Rios

Sem maisgpor ora, recebam nosso

Alei Veagshem
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ICHUD HABONIM (DROR).  


