
  

  

  

São Paulo, 8 de abril de 1972.א.?. 0  

As maskiruiot Hasnifim: 

Shalom Ravs 

Passamos a relatar es últimas resoluções tomados 60 8%. Peilé das 

últimas semanas de atividades. 

1)- RELATÓRIO SELL HJ: \ 
A cha Bluma participou da últiza reunião da M.P. trazendo um 

relatório pastante positivo de situação do Snif Rio, o qual conta etusl- 

mente com um elevado número de chaverim-e O âínício de um trabalho chinu- 

chi de hadrachá e harchavé ns Zona Sul, .mmsuiiása inclusive já se esté 

cogitando na possibilidade de se conseguir de uma forms ou de outro um 

moadon mais adequado dependendo do desenvolvimento do trabalho iniciado. 

2)- PEGUISHO? COM BOGRIN: 
Ficou determinado, a realizeção da peguichá de bogrim bem como & 

reunião dos chaveria que farão alié em princípios de 1973 6 uma 4eshivé 

com madrichim de toni= e maspilim afim de iniciaremos us plenos para 

as futuras machenot centrais. A data definitiva é 29/30 do corrente 8 

1º de maio na Hachsheré; portinto os Snifim que tiverem plenos de tiulim 

ou haflegot que o façam nos ferisdos de 21,22,23 do corrente. 

 ו -(3
  61418 reuniso convocada extraordindriamente dia 2/4, amanknausaתה

foi eleito o chaver Karquinhos do Snif PA, para representer a Tnuá na 

  01801% 8 ser realizada noe dias 12,13,14 no kibutz Chanitas foiא08%26

levantado alguns dos tópicos a serem discutidos nº 408%26 0000 0 

ção de Shlichut, onde viu-se a necessidade de peilut de 4 shlichin, sen- 

do 3 em enifim de forma kavus(fixa) e um 4º sheliach que possa resolver 

problemas econômicos, relações extemas e ajuda nos Snifin onde não há 

sheliech. 

4(- RELATÓTIOS PARA A MASKIRUT PEILA: | 
Até agora, salvo um ou outro relatório que recebemos, הפאאאאשא encon- 

tremos uma falte total de comunicação entre ₪ 088%,70116 6 8 מ 

Haenifim; gosataríamos que soubessem que as cartes que recebemos não são 

einplesmente engevetadas e cim lidos e diecutídas, e tenham a certeza 

que encontram eco por nossa parte. Atualmente, por não sabermos da situs- 

cão real chinuchi dos Snifim dificilmente pode-se fazer qualquer coisa de 

concreto nêste sentido, não sabemos se » Igueret Lechaver têm atingido os 

chenichim ou não. Se m's Mask. Peilá se digna a enviar relatórios e mate- 

  

 



  

  

rial quando necessário e exigido, o mais natural seria o inverso. 

Para finalizar esta, necessitemos que os Snifim nos enviem uma listo de 
todos os tonim contendo o seguintes 
1)- Nome completo 
2(- 16886 ₪48868%₪8 
3(- 1761 00 

28%68 68008 nor permitirão fazer um levantemento pars estruturar mais 
res racionalmente a shichvé para as próximas atividades de julho e por 
diante, êste tipo de levantamento é necessário, cada vez que passam novas 
kvutzot prá este shichvá e por causa das mudanças naturais, 

Sem mais no momento, m esperamos um contato e maior colaboração 
no que foi pedido, 

Aleh Veagahen, 

  

 


