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CHA Shalom Rav 

Esta carta tem a finalidade de dar-lhes um relatório do snff 
Sçao Paulo de uma forma detalhadas 

DE V = 

Havendo hoje em dia 1 kvutsá de maapilim com 18 chaverim , l kvutost ds 
bonim + a Mokesh com 15 chanichim fixossa Migdal com 15 chanichim ,a Locha- 
mim uma nova formada por chavcrim mais velhos com lo chanichim fixos e 
a Mezec com Ili chanichim. Sendo respectivamente os madrichim : Guil,Mauros 
Philip e Marcelo eClarice. 

Temos duas kvutost de solelim um com o Tito com 15 chani- 
chim fixos,l com Silvia com 8 . Duas kvutot de tzofim 1 com Bereníce e Naf- 
ja e outra com Ruthe 

ATIVIDADES FEITA :- 

, Fizemos um 3º Seider em conjunto cm a Jóvem Hebraica, fomos 
a Tnua com maior numero de chanichim nas comemorações: de I,m Hatzmaut na 
Hebráica participando no desfile 9o chaverim com maés de 12 anos. 

Em qualquer peulá chevarti temos mais de lio particpantese Kabalat Shabat a 
frequencia e fraca com media de 25 chaverime 

MOADON :- 

O Moadon ao que tudo indica vai dar certo. Pretende-se lançar a 
pedra fundamental em começo de junho. 

PECTIU. ! - 

O snif apesar de uuxtão concorrildo de chaverim tem poucos que 

dão peilut sendo portanto um snif dirigido por yma pequena minoria que re- 
solve tudo deixando os demais completamente apaticos diante qualquer deci- 
sao « À unica soluçao prevista e um maor contacto dosmadrichim 6om os cha- 

nichim para dar -lhes um,contéudo tnuati que falta. Ao mesmo tempo q snif 
pelaprimeira vez na historia conta com tantos chavcrim ₪6 muitos nao se co 
nhbnem nem pejo nome. Funciona dois pre chuguim קאש cujos madrichim quando 
acabaram o pre-chug nao entrarao em hadracha por falta de chanichim . 

A maskirut funcionamal .O snif é dirigido pelos esforços dos 
madrichim de bonim ,sendo a grande supresa a peilut seria e grande dada pelo 
Mauro Zaitz superando ,a qualquer expectativa. O seu trabalho com a Migdal 
resultou nesta kvutsa ser a maior do snif hoje em dias.  


