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RELATÓRIO DA PEGUISHA DA MASKIRUT PEILÁ DE 28/08/ 1977 

Una sórie de acontecimentos importantes em relação à Mifleguet Avoda acor 

teceram nesta semana, com a chegada do chaver Dov Tzaniro Ele veio com o objeti- 

vo de reestruturar a Miflagá, visando uma anpliação no número de fichas para o 

Mifal Hachaverut e concomitantemente o aliciamento de chaverim para votos para 0 

Maarach, com vista ao Congresso ' Sionista Mundial, que realizar-se-à em foverei- 

ro próximo. Para isto, dias 17 e 18 próximo, haverá uma peguishá com o Dov onde 

é importante a presença do maior número possível de chaverim. No dia 17, haverá 

uma Peguishá (muito importante) de Hanha gá Artzit, onde serão discutidos:  Pposi 

ção da Tnuá frente as eleições para o congresso, problenas referentes ao Chodesh 

Hatnuá, primeiros contatos visando as próximas Machanot Centrais (bem como o Ki- 

nuss) e outros assuntos de importância. 

A Nanhagá se responsabiliza (Cr$) apenas pelos chaverin que a ₪8 

Todos chaverim interessados na Artzaá do Dov, no dia 18, devem chegar por conta 

própria (e não deve -se perder esta oportunidade). Poderão participar até 2 Bo- 

nim Novos, e até 5 Bonim Velhos de cada Snif, (onde a Vaadat Chinuch de cada 

Snif se responsabilizará pelos mesmos) além de Maapilim em diante. 

Kvutzá Machon- 110/0) - prazo máximo para entrega do formulário (a ser envi. 

ado neste comôço de semana) 

25/09 - prato máximo de pagamento de Cr$ 1.500,00 para garantia da vaga-ficando 

este a cargo dos candidatos. 

Os chaverim deverão entrar em contato com o 2608 para quaisquer esclare 

cimento em relação ao Machon. 

Chodesh Iatnuá- devem ser enviados à Vaadat Chinuch a programação de cada 

Snif (à título de informação), bem como até o dia 16/09 o histórico de cada Snif 

para elaboração final da Choveret. 

Tilboshet- Depois de alguma guerras, está em andamento as tramitações para 0 

nais. Brevo será enviado o Tzksiv que deverá ser enviado 61708 4 

Igueret- A estruturação está vonpleta; esta deverá ser entregue aos chaverim 

na próxima peguishá da Hanhagá 

Vaadat Chinuch- Depois de alguns problemas com o Dohar, foram enviados foruulá 

rios que devem ser respondidos o mais breve possível, 

Guisbarut- tá russo 

OBS:- Esperamos notícias ou atestado de óbito dos Snifim que ainda não se cor 

responderam co a Ianhagá. 
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