
são Taulo, 24 do novenbro do 1970. 

 omanicanos que à shlichat do Aron Seider finaliza on fins de foverei- 

vo de 1971, sendo que já entramos ea contatos com a Haskirut OLamit para 

₪ sua subatituição cmais breve possívele Alnês aão resobenos noniuma ro- 

posta oongreta do substituto, sendo o nozo do Hugo Jardanovski um ENE provám- 

vel candiêgios 
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à)jo Soninar Nadadris Data 19/1 à 25/41 

2004 20808 23 chaveria que tên possibilidades ào 

ve rtibiá par no Sines machsoo Tur, é Shnverim do Aliá que além de estar 

nesta nisgueret, “o comprometam uu cém a Hndrachá em 1972e 

Tochuiss Será domsavolvido um tochnit básico sôbre a )Juiaísmo 3)0 Ho- 

nom 0) Políticos Internacional à) Dinâmica do grupos 

Tasvets Raimundo (nerakes) Dudu o Zevio Os martaim serão de fores 

ss 2) Enchenó Contrnd: Datas 26/1 à 4 às fovereiros 

Critório da metoipasãos todos os bonita polesio participar, inclusive 

& aconselháxel trasor prosélitos, distinguir bem de chaverim cometas ou 

ào vigiados de machanote 

Tagvets Rosh- 28 362010 001004 WNerakezot Nachanauts Drora. 

Naêrichins modos os chaverin que são mstrichim de bonin nos 

Tochnitt Essa nachanó seré essencialmente tmofiútica, enviaremos o togh= 

nit logo que fique prontos 

chá às maskirut do Sinat Kachehará no dia 5 6 

41 005 *  



  

  

 +  BACHAVERUTתנע +4
Insistimos sovamento justo às Meckirusot mo suuiléo ds Lovarem 

a sóxio o Mifal Hachaverut, e tentarem na medida do posuívol organizar grupos do 
dobatos e estudos, o principalmente procurar o míxrino possível da chavoria » jóvens 
para agsingdelo, 

Se EÍSTAS DE טווח 
Pedimos que façam um leventamento dos chaverim que participarão nas atividades 
ooutrais afim do que possamos ter uma idéia mais ou menos xr fixa a respeitos 

  Os Snifim que desejares sonaliu o enderoço era tul 4םוכוונהג -6
Maurício Milgram - Av. Barão do Serro Asul 288/901, 

O preço de cada semel é Cr$ 0,85 cada. Ficou decidido que haverá uma 
distinção das shichavot no senbl através de um feltro que deverá ser 
colado ao mesmo + 

As côres por chicháx sãos 
2)j- Trofim — feltro BRANCO 
bj- Solelim 0 0 
0(- Bonim - 0 AZUL 
8(- Naapélia — 0 VERDE, 
e)- Begrim = mn | 

7. EELAZÕRIO] Queremos xx loubrar à falta do relatórios mensais de Guisbarut do 
mês de Outubro, o o relatório do atividades, chimucho 

Som mais no momento, despedimo-nos com nossas 

00261818 SAUDAÇÕES  CHALUTZIANAS     

 


