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Brasil

, Prezados chaverims

Em vésperas à IVa VEIDA ARTZIT queremos relembrar

os chaverim da efcução e cumprimento de alguns requisitos, cogsidera-

dos minimsá e necessários para o bom andamento dos trabalhos:

1l- Os snifim co K,H.E.D. deverão apresentar um

relatório das atividades comprendidas no período da penultima Moatz£

(Fevereiro de 1960 4 4 IVa VEIDA ARTZIT (Fevereiro de 1961), n um te

tal de 60 empmplares mimeografados.,

Dos relatórios deverá constar:

a)inálise geral;constituição do grupo de trabalho;
shitufim e reações externas.

b)Relatório detalhado de chinuch:análise geral,
chuguim, shichavot, números, grupo alef, atividades gerais e especi-

ficas.

c)Relatório de guisbarut:apreciagio geral e balan
200. -

à)Relatório das machlakots chalutziut,itonut,tar-
but e tzofiut,

e)Prespectivas futuras.

f)Díretrizes futuras.y

/

2- O número de chaverim factual dos snifim scrá
determinado pelo pagamento do mas-chaver. Este número kaxÉ detezmi-
nará o numero de delegados a que os snifimtêm diereito,

Taofim:04% 5,003 Solelim:$$,00;Bonim:047,00;Maa=
pilim-Magshimim,chevrei Hanhagá Artzit e K.H.ñ.D .10$8,00 . O pagamen

 



 

to do mas-chavor comprêaderá o período da ultima moatzá até a Veidá, i. ce;
dde

|

1888%0-1960 ה 1

3- 08 2018%62808 assim 0080 o mas-chaver deverão estar
em mão da Hanhhgá Arkzit até uma semena antes da Veidá,

Sem mais, aguardando o estrito cumprimento destes parê-
grafos, despedimo-nos.

Aleiê

 

P/ Hanhagá Artait

2.8.- Os snifim Recife c Salvador deverão chegar no Rio de janeiro no dia
27 de janeiro,

Os chaverim que tiverem participação argtistica na Messibá da Veidá
devorãoestar no Ric de Janeiro no dia 27 de Janeiro, impreterivelmente,

Os chaverim de Curitiba e P.A, deverão estar em São Paulo no dia
30.

Os chaverim de São Paulo, Ctva e PeÃ. enbarcarao para o Rio no dia 31
de Janeiro,

 


