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A Hanhagá Artait 
Elliot Setton a . 

Sao Paulo - Brasil \ ER 

Aos Chaverim, Shalom Rav! 

  

       

    

   

    

Tnuá, Israel Zamir, Guisbar, é eus Foi uma reuniao bastante. proveitosa; 1 

“cipalmente.no que diz respeito a imagem geral que o Badu nos deu “da situ 

da Tnua Brasileira. 

Pode-se dizer que basicamente foram abordados os seguinte 

“Situacao quanto a "venda da Hachshará, Snif da Av. Brasil, em Sao Pau 

etc. 

  

Rio, sendo qual for a salucao que encontrarmos aqui quanto aos ו dE 

“te Snif deve ter prioridade quanto 80 2900 primeiro do Sheliach.. 

* camos encarregados de levar este pontó de vista a Bror Chail. 0 + ₪ 

Quanto a questao dos Tochniot em portugues, sida and 

em nosso encontro, Imbramos mais uma vez que possivelmente teremos em. b: 

o Tito trabalhando aqui neste sentido. Finalmente a questao do pts cc 

a Tnua no Brasil, espero que eu consiga, juntamente com voces mante-lo 

nível desejado por todos. 

    

de nao poder ser mais retificado, possa ser evitado no futuros Como. voces 

devem saber, apesar da Tnuá brasileira nao ter organizado um kvutza espec 

para os Tapuzim, encontram-se em Israel atualmente, participando dos mais 

diversos programas 15 (quinze) chanichim realmente peilim do Movimento, de | 
todos os Snifim. Eu poderia perguntar se nao seria o caso de se ter verifi 

cadoanteriormente este numero, e em seguida tentar-se aumentar 0 5 
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O que acabou acontecendo foi que aos poucos eu fiquei sabendo 

que este ou aquele chanich estavam em Israel, neste ou naquele kibutz, nes-    ta ou naquela Tochnit, e comecei a procoré-los e tentar entrar em contato « 

com eles. Com a maioria eu ainda nao consegui falar ou receber respostas dos 

recadosque eu mandei. Na ultima hora eu fiquei sabendo que estava sendo orp 

ganizado um Seminário especial para os chanichim de Tnuot que estavam em Is 

rael por 2 meses, e em dois dias tive que procurar os candidatos para parti 

cipar. Nao quero entrar aqui nos problemas que tive quanto a isto. No final 

o que aconteceu é que simplesmente por falta de tempo ao invés de irem para 

o Seminario as 7 pessoas que eu tinha escolhido entre os 15, foram somnete 

4: Suzana, Gina e Claudio,de Recife, e Amauri de S.P. Foi uma pena pois ao 

que parece o Seminário está muito bom pois sao 20 dias organizados pelo Ma- 

chon Le madrichim. 

Como eu disse, nao há muito o uge fazer quanto a este proble= 

ma mas eu gostaria que voces pensassem no assunto. Estou tentando organizar 

uma atividade especial para os chanichim mas ainda nao sei se haverá uma da 

ta para a realizacao da mesmas 

Esperando sua resposta em breve, 

  

  

000188: - Ierach Paran - SP 

- Markin  Tuder - Rio 

- Avraham Goldstein - P.A. 

:Vaadat Tnuá Bror Chail 

 


