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7) Machanot Centraie- como princípio para datas, fixou-se o tér- mino das machanot organizadas pelos enífim até 5 de janeiro e o início das atividades centrais a partir dg 10 de janeiro, com o têrsino previsto até 25 de janeiro de 73, As machenot de bonim de- verão ser organizadas em Sacra Família no Rio e o Seminar Haka- drim nº Hachshará, Após estas datas haverão atividades para bo- Erim e Snhat Hachshará, Tudo isso deverá ser definitivamente 11- 860ת e confirmado ne reunião de Hanhagá, 
8) Seminário de Esdrachá- que seria organizado para tôda a shichvá de bonim (novos e velhos), durante 2 dias nos feriados de novembro. no Rio para as kvutzot do 2310, 5.2. 6 talvez Curitiba. Há uma pro- pesta posterior para que Se organise na Hachshará e outra de uma atividade paralela entre P.A. e Ctba., mas as possibilidades ea organização deverão ser vidtas na reunião de Vasdé Chinuch. 

Houve ainda um relatório sôbre Shnat Hachshará, que deverá ser examinado caso por caso na reunião de Hanhagé, com reletérios dos 11. 

Estiveram presentês os chaverim Z6 Sérgio, Black, Frença, Cam los, Hugo, FrENSELea, Berné, Tito e Julio. 
Por enquanto despedimo-nos com &s trdicionsis saudações, 
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