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HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL 13838 . (AGÊNCIA BOM RETIRO) 
SÃO PAULO - BRASIL 
——— 

São Paulo,10 de junho de 1969 às maskiguiot hasnifim 

Esta tem por fim informa-los das resoluções da reunião da Hanhagá Artzit realizada no dia 7 último. Participaram da reuniãosMiguel, MNuicasJimico, AronsGuilherme, Philip Abrão,Jacob Flit,Jacob Warshaviak,Solon,Gil e Raymond, 
i=ATIVIDADES CENTRAIS- enviamos anexo um esquema das atividades centrais.Neste esquema são bonim Ios solelim velhos que passam a bonim, Bonim Ilos que participaram na última machanê de Sacra família e bonim III a shichvã Aravãe. OK temax das machanot avodá será "valores da tnuá” e da machang tzofiutica "identidade daica". A vaadá preparatória das machanot avodé será Aron, Philip,Max e Tânia. ra a machanê tzofiutica a vaadá está composta pelos chaverim Jacob We.slluica,Henry e Raymond. 
2-KINUS ARTZI- Foi convocado pela Hizzzxirixi Hanhagé Artzit 0 IV Kinus Artzi que se reunirá nos dias Le 2 de AgôstoeDe acórdo com os artigos 21 e 24 dos estatutos i internos da tnuá, são delegados ao Kinus artzi os chaverim da hanhagá artzit, e o seguinte número , por :התת 
Recife-4 delegados 
Rio =7 

SePaulo=7 

Curitiba-4 
PsAlegre-5 
Devido ao fato de que a atual Hanhagá artzit foi designada em regime de exceção, só são considerados delegados pela Enhagá artait os que foram eleitos pelo III Kinus artai, isto é, os chaverim Max, Miguel, Philip g Guilherme 6 Arturo, 
3-INAUGURAÇÃO DO SNIF SÃO PAUIC-Foi considerada como uma atividade nacional,e resol- Vveu-se fazer uma messibá com a participação dos snifim Curitiba e Rio de Janeiro, Mmicando como centralizador a chaverá Emilia. 

GUIZBARUT- Foi aprovado o mifal do lu2ch, sendo o preço de cada luach de Nr$ 10,00. Cada snif deverá se comprometer a vender uma cota mínima, e 60% do preço reverterão para o snif, com a recomendação de que sejam usados para bens perduráveis, tais como construção de moadon, compra de aparelhagem,etc. 
5-SN IF RECIFE- foi aprovada a shlichut do Jimico para os dias ll a 21 de junho, para tratar de problemas externos, moadon, vaadei noar, seminário para os chaverim do snif, e contato para a machanê em conjunto com SalvadoreFoi aproveda um ajuda financeira da hanhagê para esta machaná, caso seja necessário. 

Foi convocada uma nova reunião de hanhagá artait para ox diax 30 de julho 4 
Proximo 

Sem mais no momentox, despedimo-nos com nosso cordial 

ALU V'EHAGSEIMU 

  

Raymond Levy-p/mask.Peilá   

 


