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ICHUD HABONIM 

 םי'נובה דוחא
HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 
SÃO PAULO - BRASIL 

po, de preparar um bom Kabalat Shabat, etcs 

O maior problema do Snif atualmente ê comrelação a Tzo- 

fim e à Maapilim, sendo que o 1º 8 consequencia direta do 2º, Há 

uma enorme falta de Madrichim ( já nem se fal em bons madrichim) 

causada pelo ingresso dos Maapilim em Cursinhos Prê- Vestibular. 

Realmente a Peilut destes ultimos caiu a zero, e a muito custo Em 

conseguiu-se que viessemi 1 vez por semana ao Snif para a Paulã de 

kvutzã, que temcomo Madrich atualmente o Levy, que vem se dando m 

muito bem com eles. Akvutzá que antes eram duas foram juntadas, e 

ao que parece atualmente conta com cerca de 12 chanichim, 

Voltando aos Tzofim ao que parece esta se tentando com 

unhas e dentes conseguir segurô-los até o próximo, semestre com m 

quando os chanichim que agora passam por Prê Chug pegarão Hadrachã 

08 atuais Madrichim são( até a semana passada): Bluma, Dov,e mais 

um que não me lembro, 

Com respeito a Solelim à situação & bem Melhor, Hã um chug 

organizado madrichim e chanichim estáveis. A s Kvutzot do Zé Leão 

e a da Dina passaram nesse começo de semestre para 5016118. 2%18- 

tem 3 kvutzot formadas e uma em fase de formação. Os madrichim - 

são! Noemia e Bata ( Anachnu veAtem), Dina e Isaac Efraim, Ralph. 

Com respeito a Bonim,no decorrer da carta acho que deu ₪ 

p'ra ter uma idéia d a situação deles no Snif, Apesar de não ser 

mais augela Kvutzã de 40 chanichim quem atualmente a compõe é um 

pessoal animado e com muita vontade de trabalhar, 

Os Bogrim estão mais aliviados com a nossa chegada pois 
+ - - - 

agora ja nao estao tao sobrecarregados como antes podendo se preo 

copar mais com a Hanagáã. 

Bom Chevre, esperando que sua curiosidade tenha sido sa- 

tisfeita, esperamos apenas que vocês satisfaçam a nossa, 

Com um abraçãoa todos, SHALOM ULEHITRAOT; 

  

Cópia- Raymundo (V. מה P/ Maskirut = Bata       


