
    

SÃO PAULO, 25 de agosto “68 

CIRCULAR à O MACESOR GUIMEL 

Shalom Chaverim 

Estamos enviando este circular bem como a Copia de uma carta rece-    bida de Eretz para colocállos a par de todos os demarches relacionados ao 
SOL NAT HACHSHARÁA 1969 (mzohror Guimel). 

Recebemos a carta que traduzimos anexo e achamos que o seu conteúdo, 
como qualquer chaver notará por si ,informa o seguinte %- 

1) O Schenat será parte ou todo em conjunto com outras Tnuot da 
América Latina, tendo sido dado o primeiro rasso oficializando   o Schenat Hachshará para todas as tnuaot territoriais da AcLo 

9 2( O Ichuã (Tel Aviv) encarregou o chaver Eliezer Gihusberg para 
dedicar-se especialm': “e aos grupos de 1969 ,tendo como primei- 

ra etapa preparar o Programa . 

3) Cada chaver terá obrigatoriamente seguir certas normas וו 

091001688 pela Maskirut Clamit . 

4) Estas normas referem-se aost- 

1) Fokmulários de Inscrição que deverão ser preenchidos incluindo 
todos os itêns referidos na carta de Eretz(anexa). 

2) Os compromíssc. morais expostos na carta stanto quando refe- 
rem-so aos pais como ao chaver, 

ma . * 3) Preparaçao do Grupo seja a kupã meshutefe,como as campanhas s 

6% 5( A maskirut peilã em reunião tida no dia 24/8 estando presentes os 
chaverim Ioshua, Mauro, Arie , Marcelo e Philip decidiu aprovar 
todos os itens ezigidos pelo Ichud,marcando o prazo de entrega 
para o dia l5de worst , Entre todos os itens, inclue a obriga- 

toriedade de fazer o ex-me médico e psicoteonico .Estes exames 
terão que ser feitos ou com . médicos indicados pela Sochnut ou 

 , caso de Curitiba por ncmes indicados após a reunião de maskשי
peilá do dia 14/9 s+por referências do Arturo» 

Pedimos aos chaverim já começarem pa o: nação dos pedidos desta 
carta, 

Quanto à exigência do Minhal Studentim ,já escrevemos para Eretz mostran 
do que esta exiggncia entra em contradição com o espírito do Schenat e & desneces- 
sário . 
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