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O nachzor guinel do shnai hachshará 

2 Esta tem o fim de informa-los do que tem atontecido na tnuá nêste últi- 

mo mess 
aEUNIXO DA HANHAGA ARTZITUdo importante se disoutiu sôbre a reunião realizada entre 8 

maskirei do Brasil e ArgentinaçJimico, Aron, € Iaacov Margalit em SP, na qual se falou 

em shnat hachsharê em conjunto, preparação conjunta do seminar lepeilim 8 maior entrosa- 

mento entre as duas tnuote Decidiu-se dividir o dinheiro recebido da Chevra Kadisha 

relativo a ajuda para o shnat hachshará(Nr$ 10000) entre os snífim, de acordo com o cri- 

sério seguinteto snif que mandou mais chaverim para O shnad, e que auto financiou 8 088- 

sagemprecebe maiseÃ divisão foi a segiuntosPeÃo Mr$5000 Ctba .10r$1000,8B NOr$ 4000. 

  disso, & Hanhagã deu mais NOS 5000 para PA, pois este gnif começou a campanha\18מ

financeira para a construção da sedesA soma total de 1410000 qur doada a PA o foi 

em memória de Arie Goldwassero 

PEGUISHÁ DO MACHZOR DALET= realizada nos dias 3 e 4 ultimos, naqual se discutiu proble- 

mas técnicos e de principios para O próximo eno(vai anexa a ordem do dia ).Sentiu-se 

a Palta do um relatório do machzor guimel, ב semelhança do que o beit tinha enviado 

esma oprtunidade o ano passado Foi uma reunião bastante boa como primeiro contatos 

participaraml2 chaverimpsendo um do Rio(Bernardo ) À reunião tinha como objetivo ua, 

troca de idéias, e a apresentação do shnat como uma etapa educativa da tnuá.De práticos, 

resolveram iniciar uma campanha financaira, e foi eleita ums maskirut, que foi a seguin- 

tesmaskir-Silvia Guizbar-Luis 
e tarbut-Carla.0 chaver tarbut tem como tafkid apresentar 

um plano de preparação vera a viagem, como artzaoto peguishot, peulot chevratiotgetce 

SITUAÇÃO DOS SNIFIN- O gnif Recife realizou um messibá de Iom Haatzmaut,com um publico 

ãe 350 pessoas 6 participação 86 50 chaverimeEstão procurando um novo moadoneO snif 

Rio estã bastante bem, estão sendo feitas muitas peulot inter tnuoteÃ situação geral 

das tnuot no Rio não é muito boa 0 snif SP continua com muita gente e poucos madrichim, 

especialmente madrichêm de bonimeEspera-se que esta falha seja sanada com & volta de a 

siguns chaverim do shnat para SP, pois é a unica reserva possível de madrichim nas con= 

dições atuaiseNo snif Curitiba, os bonim pegaram o trabalho, º, ajudados pelo Jacob, 

Blinder e Arturo, estão se saindo bastante bem no trabalhoeO snif PA recebera a próxima 

«emana o Jimico, que ficará 1 durante 10-15 dias, cuidando dos problema & do snif 

e da construção da sede. 

Quanto a vocês, gostariamos de receber a suas impressões sôbre a orgahização 

ão seminário, O nível das artzaotp problemas que o grupo está encontrando ,e, principalmente 

como vocês estão se dando com os argentinos, pois isto pode nos dar maiores elementos 

para a preparação do próximoz grupo e 

Sem mais, esperando breve resposta sua, despedime-nos com nossas cordiais 

saudações chalutzianas 
  

Raymond Levy-maskir  
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São Paulo, 11/4/69 

AOS GHAVERIM DO MAÇHZOR QUIMEL 
AG/MASKIRUI DO SCHENAT Shalom Ray 

Reosbemos a vossas cartas datadas a 13/3 e 2073. 
E passamos a responder. 

Picamos muito satisfeitos pela boa receptividade que tiveram . 

e pola forma organizada com que voces escolheram a maskirut e as vaadot .» 

Esperamos que esta harmonia inicial subsista e temos certe- 

za de que enquanto haja objetivos comuns por mais fortes que certas horas sejam 

as rixas pvoces poderão manter o grupo harmoniosamente. 

Na Tnuá qualo er informação enviada por vocês será publi- 

cada p,portanto pedimos que enviem relatórios bem detalhados para que se tornam 

inoterssantes e que possamos reproduzir (naturalemente nem tudo) nas nossas pu- 

blicações. 

Gostaríamos que voces nos enviassem o tochnit do seminário 

em Beit Berl ,pois apenas temos 0 208000. 

Quanto a carta do guisbar do schenatsresolvemos que ele 

aguarda um po Qqquanto a sua resposta até quem subscreve esta carta estando mais 

desafogado netos envie um relatório conrleto das entradas do schenat para a gui 

barut artzit que fora oSinheiro, em Etgs litígio será de muita utilidade para 

vocês ,pois dará uma compreendão da reãl situação financeira ,dos problemas de- 

correntes do vinho,etco 

Quanto aos problemas tecnicos de guisbarut pedimos que sem- 

pre sejam deixados ao nosso encargos 

Ficamos profundamente magoados pelo falecimento do chaver 

Arie Goldwasser e pretendemos que a ajuda va Hanhagã ao snif Porto Alegre que 

será de 10.000 sseja dada em memória dôlc. 

À Ijueret Lachaver gerã enviada conjuntamente com esta carta 

Por motivos de economia enviaremos dois exemplares» 

Sem mais no momento , certos em podermos contar com o vosso 

apoio em todos os problemas que nos assolam pedimos que tenham paciência aguar- 

dando uma resposta em matéria de guisbarut completa .Da mesma maneira aguarda- 

mos sempre com braços abertos qualquer tipo de carta ou mateZial. 

MAIS UMA VÊZ  SHALOM U'BRACHA   
 


