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São Paulo 27 de Julho de 1988 

TOCHNIT SHNAI MACHON 89. 

O Departamento Juvenil da Organização sionista de Israel nos comuni cou 

a 8068288 80288 0 programa para O Shnat Machon 89.Por vários motivos inclu 

sive o financeiro foi resolvido incurtar o programa 6 finaliza-lo no dia 

%6 30 de Novembro de 1989. Atraves de contactos que estou realizando com à 

nossa tnvá em Israel pedi para que as pessoas interessadas em ficar em 

Israel após esta data poderão prolongar suas estadias em kibutzim ou em 

outros programas conforme foi feito at& agora«Até O momento não optive Tes 

posta positiva ou negativa e espero que dentro de algumas semanas recebere- 

mos uma posição da nossa tnuá em Israel. 

0 programa divulgado pelo Departamento Juvenil em Israel & esses 

Julho até Dezembro de 1988: preparação dos candidatos no Brasil: 

Dezembro de 1988: Escolha final dos participantes do Machone 

Março de 19893 saída para Israel 

Seminario de alguns dias para os participantes do Shnat e do Machon em 

Israel. 

0... og participantes do Shnats 

Março até Maio de 1989: olpan Kibutz 

Junho até Agosto de 1989: Kibut z א 

agosto até Outubro ãe 1989: Programações aiversas em Israeli 

Novembro de 19893 Programação pessoal (cada um faz o que quer) 

30 de Novembro: Volta = para O Brasile 

Para os participantes do Machons 

Março até Maio de 1989: Estudos no Machon em Jerusalem  



  

  

“HABONIM DROR” 
SNIF SÃO PAULO 

RUA TOCANTINS, 108 - CEP 6 

TEL: (oi) 220-7220 - sÃO PAULO = BRASIL 

 רורד םינובה
 תיצולח רעונ תעונת

Junho até 86%60םסע0 86 1989: ת1סטלמ 6 

Outubro de 1989: Volta aos estudos no Machon em Jerusalem 

Novembro de 1989: Programação pessoal( cada um faz 0 que quer) 

30 de Novembro de 1989: Volta para o Brasil 

A participação no pré Machon e Shnat é obrigatorio para todos que pre- 

tendem participar deste programã. 

Os interessados em participar do programa devem comunicar esta vontade 

O so Shlichim o mais breve possivel. 

Cada Snif pode e deve começar 8 realizar Mifalim para arrecadação de 

fundos para ajudar pessoa com problemas financeiros.É muito provavel que 

este ano pela situação economica 80 Brasil e de Israel não haverá ajuda 

86 custo conforme os snos passados, e por isso é muito importante iniciar 

38 08 Mifalim, 

Para qualquer informação ou esclarecimento é 88 ligar para o Melon ou 

para o Reuven 
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