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São Paulo, 31 do março de 1970 

às maskiruiot hasnifim 
shalom, 

dueronos só-los por meio desta no par das resoluções da reunião do maiirut peilá ronlizada a 30 do margos Participaram da reunião Tito, Zhwavi, Aron, Raymond, = Veidá artait — Foi proposta um comissão 
chaverim Jacob Wes 

   



  

  

Nag 779/2 

dom Voltamos ₪ reiterar nos snífim nossos pedidos do informações relativos 8$ 

1-Tomo, data de nascimento e nível escolar de todos os bonim,magólim o bogrim do emif, 

notadamente os chavorim da shichvja Aravé (bonim III), pra tornar possível o estabelooimn 

to de crítérios justos para a sua passagon a msapílimo 

2 Relatórios de guisbarut atrasados 

3 Roaltórios de atividados, yrincipalmento as nachanot locais e respectivos balancetes 

Ze Número do tilbodhot que o snif estaria interossado on comprar, sob o rikus da shichvê 

Aravá. 
Se Nachanot - Iniciaran-se os rroparativos rara as atividades contrafs de 

julhos, figando encar regados os chaverim Zhuvis para Bonim, Guilherme para הפ 4118 6 

Avon vera Bogrim de apresentar até 20 do abril propostas nos seguintes sentidos: 

  Caráter da atividade que devo sor feita (machané seminário machenvodá, tiuloto.)ם-

de Particivação nela (bonim I e II juntos ou separados, atividade conjunta do bonim- 

  111 | 0%הב

₪- Número do dias que 007024 %0ש ₪ 6. 

6- Tema do tochnit da atividade. 

6- Ho caso do um tiul, região onde se propõe que seja foitos 

quando os pontos aoima forem preparados, será tudo juntado, serão marcadas 

ântas das atividades, é no encarregarão chavorin de reparar Locais, tochniot mobiliga- 

do mdrichim, planificação financeira, otGs | 

Sem mais no momento, סטקסעממהס ה32ת0ה. ףוגס 08 המ141מ טממ0 סמ 00 02000 8 

acima, assim cono ממ suas novas maskiruiot (no caso do Têrto 10020 o Rocifosque aínda não 

o fizeram, despedimo-nos cordisimente 

ALÉ V'hagahima 

  

Raymond Levy-p/masice poldá     

 


