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De algum tempo Para cá, a Hachshará têm apresentado uma série de deficiências 
O su Patrimônio, desde o tradicional סב 61080 em que se encontram o cheder sheiná, a interna, 
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As atividades centrais de fim de ano constarão des a)- SEMINAR HARADRIM; Participarão dêle sômen ente os chaverim da Shichvá 
Aliã. O Seminário 

20 dias, sendo em 
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4. DADOS PARA A REUNIÃO DE HANAGÁ: 

Ficam convocados os chavrik representantes da Hanagã E para a reunião, 

no Sábado dãa 31 de outubro às 8:00 horas no Snif Rio Para tal os chaverim de- 

verão trazer os relatórios de Guisbarut e orelatório referente ao mês de outubro, 

E bem como dados núméricos e principalmente dados de idade de bonim afim de estabe- 

lecermos em definitivo as shichavot em função dos próximos anos de Shnat Hachsharã, 

e p também pera que não haja enganos para as próximas machanot . 

5 Reunião da Chativê Beits 

Esta reunião está marcada para o domingo dia 1º de novembro às 20300 horas, 

com os chaverim da chativá presentes no Seminário. 

Sem mais a acresentar, enviamos-lhes nossas 

Saudações Chalutzianas 
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