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São Paulo, 14/10/76 

CIRCULAR 

Visto os snifim não estarem mantendo contacto satisfatório com a Hanagá, 
espero resposta dos seguintes assuntos no máximo até dia 20 deste mes. 
I) Os snifim devem mandar uma lista dé todos os chaverim do movimento, a 
partir de bonim novos, contendo nome, idade, nome dos pais, endereço ,650 . 

IL) Que os possíveis candidatos ao Pré- Shnat de cada snif enviem uma lista 
contendo todos os dados pessoais, e se informem nas Unificadas locais detalhes 

a respeito da inscrição. É de interesse que a inscrição se faça até fins de ou- 

tubro, pois é mais barato. Obs- Pré-shnat é um nifal da shichvá de Maapilim. 
III) Os snifim devem mandar ao Guisbar da Hanagi as cotas referentes ao deficit 

da Hanaga, bem como relatório da guisbarut do snif. 

IV) Os snifim devem mandar relatório das atividades por ocasião do Chodesh 

HaTnuã, bem como notícias sobre os preparativos das Aflagot que vão se re- 

alizar dias 30 de outubro a 2 de novembro. 

V) Os snifim devem mandar relatório acerea das atividades 60 1231 Hachaverht, 

número de fichas já preenchidas, etc. Recomenda-se aos snifim um máximo esforço 
no sentido de recolher um grande número de assinaturas, pois isto 6 de extrema 

importancia. 

VI)Os candidatos a Shnat/Machon devem mandar lista com dados pessoais, assim 

comorelatório das atividades que estão empreendendo para a guisbarut da kvutzã. 
VII)Pede-se colaboração de todos os chaverim para enviarem artigos e relatórios 

pra a Igueret que deverá sair ainda este mes. 

VIII) Os snifim devem especificar número de camisetas do Ichud que queren rece- 
ber, bem como ja ir pensando no mifal de vinho do próximo ano. 

Enfim, espero começar agora um maior contacto com os snifim, contacto 

este que será muito útil tanto para os snifim quanto para a Maskirut Peilá. 
Espero também que me seja enviada a constituição das KKEXIKEIX 

maskiruiot dos snifim, assim como os endereços dos constituintes destas. 

Coloco-me à disposição dos snifim para esclarer qualquer dúvida, 
recomendando que os assuntos especificados acima sejam tratados com a máxima 

urgencia. 

A todos os chaverim, um grande abraço pessoal meu e da MeP. 

ICHUD HABONIM 
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