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São Paulo,16 de abril de 1969 

às maskiruiot dos snifim 

shalom ravt 

Esta carta tem por fim informa-los das resoluções tomadas na última reunião 
ampla da maskirut peilá, realizada dia 13 último em São Paulo. 
₪ Participaram da reunião os s eguintes chaverim:Arturo sJacob, Philip, Raymond , 
Guilherme,Miguel,Aron e Jimico. 
l-Relatório de vinhos-os snifim devem à Hanhagá Artzit as seguintes quantias: Pôrto Alegre- Nr$ 800,00 
Curitiba - א 0 

São Paulo — Nr$ 5340,90 
Rio de Janeiro- NCr$8 000,00 
Recife - ספ 0 

2-10888 aos snifim-Foi recebido dinheiro da Chevra Kadisha relativa 3 ajuda de 
custo para as viagens de chaverim que foram ao shnat hachshará .Resolveu-se dévi- 
dir o dinheiro entre os snifim,já que se tinha conseguido dinheiro para as passagens Por outras formas.0 critério estabelecido foi dar-se ao enif que mandou mabor número 

o: chaverim que pagaram a passagem para o shnat, uma quantia proporcionalmente maior. A divisão foi a seguintes: 

Snif Pôrto Alegre - 04 5 000,00 
São Paulo - 3 200,00 
Curitiba - 1 000,00 

341ém disto, deve ser acrecentada a soma de Nr 5 000,00 devida ao snif PeÃ. desde 
setembro do ano passado, para a construção da sede. O total da ajuda do snif Phe, 
de Nr$ 1o 000,00, será doado em memória do chaver Arie Goldwasser,faelcido no dia 18 de março último, 

3-Shnat Hachshará | Foi convocada para os dias 3 e 4 de maio próximos uma peguishá 
do machzor dadet » na qual se discutirão todos os aspectos e problemas do shnat, 
e na qual serão preparadas as propostas sobre participação, Programa, etcCe, a serem  
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apresentadas na próxima reunião de hanhagã. 

4- Shlichuiot- 

Atendendo a pedido do snif, foram suspensas as shlichuiot dos chaverim designados 

pelo kinus para shlichut em Pórto AlegreeDecidiu-se o envio do chaver Jimico mmmutiax 

em começos de maiox, e do chaver Arturo em começos de junhos 

De acórdo com pedido do snif Recife, decidiu-se pelo envio de um chaver ao snif Re- 

Ore durante o nês ãe Jumo.o none ão chaver será decidido na próxima reunião de 
Hanhagá ArtziteOutrossim, não participariam das atividades centrais os chaverim de 

Recife, que ficariam concentrados em atividades internas com o sheliache 

D=Atividades para julhos-   
Apesar da falta de tempo, pois as férias serão provavelmente de 15 dias, constatou-se 

a necessidade de machanot de solelimeAlem dessas,serão feito um tiul e uma machanê 

avodá para bonimeEstá convocado para os dias 1,2, e 3 de agósto o IV Kinus Artzi 
da tnuá no Brasile Maiores detalhes sôbre as atividades de julho serão enviados 
oportunamente. 

6-Reunião das comissões de chodesh hatarbut e de chinuch e tochniote|Constata-se 
que as vaadot não se têm seunido nos snifim, pede-se que o façam, pois deverão apre- 

sentar relatório no IV Kinus Artzie. 

Q Ps da maskirut peilá- Tomou posse a maskirut peilá elita na última moatzá, 

ficando assim constituidas- 

Maskir=- Raymond | Gui sbar-Guilherme |Adidos-Aron, Abrão ,Jacob,Miguel,Jacob Flit,Muica, 

Jimico. 

8- Fica convocada para os dias 24 e 25 de maio um reunião de Hanhagá Artzit, da qual 

se tratará principalmente das atividades de julho é de shnat hachshará. 

Sem mais no momento, despedimo-nos com nossas cordiaés 

saudações chalutzianas 

  

Raymond-p/mask. pei lá    


