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As
Masquiruiot Fasnif

Chaverim Shalomi=

Per intermédio desta queremos iniciar o primeiro contato nor»
mal entre as nasquiruiot hasnif e a hanhagá artait.

De forma geral, o trebalho nos diversos snifim iniciou nor-
malmente, sendo que os shlichim 54 se encontram en seus respectivos 801116

O trabalho goral de hanhagó artzit teve seus inícios provis-
tos, sendo que aparto segue um relatório da mezquirut peilá com a distribu=igao e planio de trabalho ató agósto deste ano.

Conforme aprevado por todos og delegados da III Veidá Artait,
queremos nesta reafirmar algumas resoluções que precisam ser seguidos ri-

gidamentes
aj III Void” Artait resolve que até o dia 30 de março os enifim deveraoáenviar a hanhagá avtzit a planificação completa de militânciade shituf, eplanificação financeira, podendo ₪ H.Ã, Tegoitar a planificação enviada,
b)A 111 Veidá artsit orienta os fmifim) shitufin que mantenham um e no mí-
ximo 2 chaverin na militíncia integral nbf$ snifim, devendo o rosto dos cha=
verim seguirem as diretrizes de profíssien, prolet. tu em empregos que core
respondam as necessidades econômicas de seus respectivos shitufim.
cJA III Veidá Artzit resolvo a obrigateriodade da constituição de secróta-
rias administrativas de funcienemento real nos snifim,
d)A III Voidá artzit resolvo que os snifim deverdo enviar mensalmento 26-
14562108 88026 as atividades do mês e palnificação do mes seguinte,
o)A III Veidá artzit rosolve que os snifim deveracenviar at$ o día 30 demarço uma plenificaç'o de tôdas as machalkdt e Vaadot para todo e 654

Estas ₪ o algumas das resoluções, que dever”o ser observadas =
tamente como cada snif ropresentado por seus delegados se comprometeu e so»
gro É 4Em breve seguirao tódas as rosolugóes e estatutos aprevades na III
761664

Não incluímos aqui compromissos financeiros o relações mntro ossaifim e Go Artait, nem tampouco centate cem a machlaká de chinuch, por=
que segue aparto diretamente para os responsáveis,

Esperando iniciarmos o ano de 1959 nas melhores retações entre
mif o hanhaçé hartzit , dospedime-nos desejando a tôdas as nevas naBqui-
ruiot * Batzlachá R,bá"”

; Sem mais, despedime-nes com o nosso chalutsiano
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