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A Mazkirut Olamit 
são PAULO,II de julho de 77 

A/C Bata 

SHALOM RAV 

Estivemos reunidos em Mazkirut Peilã com grandes problemas e alguns 

impasses, quantoa programação de julho pois como havia se programado de- 

ria haver um Kinus extraordinário para formalizar a nova Mazkirut da Ha- 

nhaga, Depois de várias discuções concluiu-se que hã a necessidade de 

um Kinus ideológico, mas que não haviam condições para que ele fosse 

realizado agora, Decidiu-se então, preparar-se“os chaverim através de Pe- 

guishã de Magshimim e Bogrim, onde será discutidosIdentidade da Tnuá, Ga- 

rin Aliã,G.U.S.H., Shnat Machon, sv e0 processo será completado com Chu- 

guei Limud dentro de cada um dos Snifim.N8o haverá Seminar Tochniot, 

visto que este só terá sentido apos o Kinus que deverá se realizar no 

final do semestre. 

Ficam pois as seguintes datas para as atividades de julhos 

Dia 20 à 26 machanot de Bonim Novos e Bonim Velhos 

Dia 224 26 Peguishã de Maapilim 

Dia 27 à 31 Peguishã de Magshimim Bogrim 

Em resposta a carta de 1226 gostaríamos de esclarecer alguns pon-= 

+1 

 - já recebeu o taksif relativo a shlichut de Montevideu,mas gos\צעהה 0)8

taríamos de saber em que pé se encontra a situação de Montevideu(menda 

do Snif,etc...) 

b) Quanto aos Shlichim ,-gostaríamos de saber o andamento para o novo 

Shliach de Porto,Alegre(por tanto,a situação do Zé Sergio), bem comog 

algo mais preciso sobre o Pinduca, 
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c)Gostaríamos de saber como que os chaverim da tnuá se saíram no período 
de Machán, bem como se já forão resolvidos os pontos quanto à permanen- 

4 cia em Bror Chail e Rosh Hanikra, 

d) Quanto ao moadon do Snif Recife tambem estamos com algumas dúvidas. 

Dia 31,haverá uma reunião da Hanhagá Artzit,na qual pretendemos esclarecer 
todas as dúvidas,e mandar propostas mais precisas. 

Temos recebido os taksivim a que temos direito,e apesar de 

conhecermos a situação oriunda da política Israeli, estamos procurando 

sondar possibilidades tanto da tnuá em Eretz, quanto daqui, de um taksif 

para as machanot, Gostaríamos de obter uma resposta breve pois estamos en 

frentando muita dificuldade na situação .אה 

"Esperamos continuar com o contato que sempre nos foi dirigido 

a e que sempre será correspondedido" 

Be Brachã 

Cópias: Vaadá Tnuã Bror Chail 

Kvutzã Machon 77 

Dov Milgran -Rio 

Avram Goldstein-Porto Alegre 
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