
    

    
₪. 33 são Paulo, 22 de návenbro de 1972. 

às Kaskiruiot Hasnifim, Shalom Ravs 

Depois de um intervalo na nossa correspondência ("nossa"= 

de Hanhegá, poís dos Snifim não temos recebido NADA!) voltamos pa- 

ra relatar uma série de assuntos discutidos nes últimas reuniões de 

Qackirut Peslá, dos dias 26/10, 9/11 e 17/11. 

 A)e HACHANO? 

Antes de especificar cada machané e seus respectivos 

dndos técnicos, gostaríamos de colocar alguns pontos básicos e res- 

pectívas resoluções: 1. Às dates das machenot (têdas) forem um pous 

co modificadas | vido a conclusões sôbre 0 למקס 10081 de duração de 

cada uma e também a questões financeiras. Assim O tempo de duração 

das duas machanot centrais será de 6 8188 6 00 Seminar Bekadrim 13 

8188. 2. Apesar de todos os esforços no sentido de um SHEILON unifi- 

cado nacionad, o déficit previsto pela Guigbarut Artzit num célculo 

inicial foi exagerado, acima das capacidades da Tnué. Assim resólveu- 

& acrescentar uma pequena taxa de acréscimo para 08 chaverim que vêm 

dos locais mais distantes para 28 Machanot Centrais: Recife, Bahia é 

pôrto Alegre. 
| 

1) Nachané de Bomim Novos: DATÃ- de 25/12 8 1/1 

LOVAL- Sacra Fomília (Rio) | 

NEVE? PROVÁVEL= G41 (Merakez), Sami, Ethel, Doris, Tânia Fe(SePe), 

França, sheila(Bahise?). Chegou-se & um acôrdo, de- 

pois de vários nomes propostos, sôvre a participa- 

ção do Maurício Milgrem na machané, dependendo da 

, G4sposição do chavere 

SHEILON- Rio, SeP. € יג ₪ 0 

60116, 2818 6 2.1: ₪ 0 

 



  

OBSERVAÇÃO: Cada chaver participante da Kechané pagará ao responsê- 

do respectivo Snif e êste comprará as passagens para todos, estando 

portanto incluídas estas no Sheilon. Tôdas as atividades funcionarão 
desta forme, por Snif em relação à Gizbarut Artzit. 

TOCHNIT- propostas: Comunidades Judaicas do Nundo, Sociologia da Ju- 

O mto, Valôres do Movimento (Discussão dos valôres humanos da Tnuá). 

2) Mechané de Eonim Velhos: DATA- de 10/1 & 17/1 c/ tiul. 

LOCAL= ITU (São Paulo) 
TZEVET PROVÁVEL=.Carlos (Merakez), Lea, Luís G., Nárcia, Berné, Sér- 

. gio Neimes, Jaime Emílio, Henrique, França, Hugo. 

SHEILON- R$0, SePe, Curitibas G$ 250,00 

Recife, Bahia, P.Act (K$ 300,00 (Vale a observação) 

TOCHNIT- Fim do Povo Judeu, 

3) Seminar Heakadrim: DATA- de 10/1 a 2/1 | 

LOCAL- Hachshará c/tiul. 
TZEVE? PROVÁVEL- Júlio (Merakez), Tito, Arnaldo, Pimenta, Curico, Ja- 

o , blonka, Tema, Naurício. 

SHEILON- Rio, SePo, Curitiba: ($ 300,00 

Recife, Bahia, P.Ã.t &$ 350,00 

 TEXAS- Judaismo, Ideclogis (Filosofia), Política e Hadrachá, A tze- 

vet de São Paulo jé está em reuniões semanais, para divisão e pre- 

paração dos temas. Em breve enviaremos os temas a-serem preparados 

pelos madrichim, tento para o Seminário quanto para as outras lachanot. 

Temos mais alguns pontos a colocar: 

1. 4 Guizbarut Artzit recomenda a todos os Snifim que passem a en- 

viar relatófio mensal de Guizbarut, como fez o Snif Bahia e não 
como fez o Snif P.A. do qual há muito não se têm nótícias. 
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jará mais um boguer de SvP. para ajudar O Snif Rio nº organização das 

machanot locais. 
; 

piscutiu-se também na mp. a posíbilidade de viajar um cha- 

ver para Pópto Alegre com o mesmo fim, O que não aconteceu sômehte por 

felta de candidato disponível. 

 56 16 6 está preparando para viajdr a Recife, emצ810 526 0 6

princípios de dezembro, onde passará mais ou menos 20 dias. 

C)- SNIF CURITIBA 

Fo dis 2 de dezembro npaverá em Curitiba uma messibé pera 

todo 0 Iehuv em função és insuguração do novo Hondon. À nova casa 

alugada fica no centro da cidade e oferece ótimas 060610865. 8 

ectá passando por algumas reformas, na quadra, etc. 

A messibá de insuguração contaré com & participação de 15 

chaverim de São Feulo, para ajuder ne parte artística eléx do que 

seré preparado pelos próprios chaveri 80 Snif. Pare isso viaja ago- 

o Pimenta e nos dias 1 e 2 de dez. viajarão o Carlos ea Lea. Es- 

peramos que com 9 trabalho de todos O Sntf Curítiba possa ter uma 

messíivá à altura da inauguração 

ULTIMA BORA: Os rótulos ão vinho ficarem prentos € peóimos 

que os Snifim enviem as quantidades necessérias pera 8 campanha do 

próximo eno, Acabamos tembem de receber & notícia do Rio de 20% 798- 

mir aí estará no 860800 6 segunda-feira em são Paulc. Novidades? 

cem mais no momento (acho que é suficiente!) terminamos, 

esperando pare preve ss respostas com as queis contamos. 

ALE VE" HAGSHEM 

  

JULIO W.- p/Maskirut Peilá 

 


