
  

M.P. 103 

São Paulo, 6 de julho de 1972, 
“SHALOM RAV: 

Esta tem a finalidade de prestar um relatório da mobilização 
de nossos bogrim para os Snifim Bahia e Recife: 
A. SNIF BAHIA: Foram enviados dois bogrim para êste Snif: JÚLIO WARSHAWSKY 
% e LEA FEIGUELMAN, os quais sairam no dia 22 de junho e voltaram no dia 

1º de julho totalizando um período de 10 dias. ATIVIDADES REALIZADAS: 
Dia 23/6 - Oneg Shabat com participação de 68 chanichim., Dia 24/6 --Ginkana para as Shichavot menores na Hebraica, e à noite atividade eultural com slides de Israel e Chuguim de Shirim e 

rikudei am. 

Itapoã, Reunião com Chaverim que farão aliá e Shnat Hachsherá 
no próximo ano de .דר 

férias da Bahia, possibilitando a realização e a ativização constente dos 
Chaverim da מוג locais, outrossim ressaltamos que há 4 Chaverim bogrim a esta mobilização, virão chaverim da idade de 15-16 anos madrichot para 
as atividades centrais da Tnuá nêste mês. 

saiu no dia 3 do corrente e permanecerá no Snif Recife durante 20 dias, 
êste chaver foi incumbido da realização de 2 (duas) machanot: A primeira 
machané para Shichavot menores ou seja chanichim da idade de 9 à 14 anos 

Segunda machané para Chanichim de 15 à 17 anos que deverá iniciar-se em 
15/7 e finalizar no dia 20/7, participando també chaverim da Bahia, Esperando têrlos satisfeito em Vosso pedido, despedimo-nos 

atenciosame 

P/ HANAGK ARTZIT - Tito 

   

     

  



ICHUD HABONIM 

 םינובה דוחא
HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 

TELEFONE: 
220-7220 

sÃO PAULO - BRASIL 

Judaios,מבט 11896218  

mito fusvo Israeli, Correntos Sociais Hoderanabo 

relítica Brasileira O Práticas e Notodologia de Hadracha « 

nerá mais recreativa com tiulino 

ou Snifim comunicassen logo S0US PRE 

tioinant es e os madrichino 

O preço das machanot 0 0 

cutuido oficialmente pois ainda estão mos 

da dhsverim do cols Snif o que nos inpodo do 
qעפ  

seninar Sakadrin ainôo não 103 1 

poltendo dados ₪ respeito do nóms 

caloular o preço das viagens» 

Los que tiveres 
é proço informarenoo nos haveria. 

do polir nos oheverim que do tiveros AESA 
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nais TÉ 
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