
        
HP. 0 são raulo, 26/6/73+ 

As Kaskiruiot paensfim, Shalom Rav? 

geta tem por finalidade redatar das últimas movimentações em Fe- 

1ação de próximas gachanot Centrais, das últimas resoluções da Naskã 

rut Peilé quanto & locais, datas, sheilonim e tevatot. 

pividiremos & estposição por machanot: 

1) BONIM KOVOS: tocal: Palmeira (próximo. & Curitibaçno Parand); datas 

de 21 a 27 de julhos tzevot: sablonka, Jaime Emílio, semi, Ethel (S.P.) 

Renê, Roni, Babubã, Dóris, Leilas merakzimt Curico € Dov Vinner. 

Lembramos às maskiruiot da resolução da última reunião de Hanhagá 

artgit a respeito desta machané que engloba na verdade 2 ghichavot: 'S9 

Zelim velhos € ponim novos: visando peestruturar &8 ghichavot de for- 

ma correta. Para todos os efeitos esta 6 2 É CHAREÉ DE BONTH + 

  o cálculo do gheilon foi feito à base do número de participanו

tae previsto por cada Estado, tendo sido calculado o custo real por 

cada participant
e e posteriormente 

feito o ajuste puscando-8e alcan- 

çar um SHEILOS NACIONAL, unificado dentro des proporções possíveis e 

que não acarretasse aéficit. O sheilon final da machané ficou assim fi 

xado em 24 250,00 ,..ץ são Paulo e Rio, Bahia- ce8 300,00 

e Recife- (18 350,00 (que são sômente os prêços das passagens, sendo & 

estadis dos chaverim nordestinos coberta pelo sheilon nacional). 

obs: é provável.a inclusão na tzevet do chaver Jairo de 4. 

  
2) BORIN VELHOS (machané avodá): local: Hachshará, com t1ul de 2 dias 

ra Peruíbe, 
  ₪01 6 S.Fosdatas: de 22 & 25 6 julho-a vo dáמס 14%0ע81

 ,%1 6 27% tzevet: Sérgio K., Arlene 9 nÊnia (Curitiba), Hertonו1-26 6

Black, lara, Mamadeira, Jônio € Levy; marakeg: Carlos; sheilont nas mes 

mas. bases, ficou assim fixado: (8 220,00 para 8,2., 
  9ק.א.

Rio. Bahia- 5% 270 ,00 9 Recife- G$ 300 ,00 5 

3) MAAPILIM (seminário-pegui sh
á para tôds a ghiehvá, independente da 

Misgueret de Shnat): logal: Rio das Ostras (Est, d0 Rio); datas de 24 

a 28 de julhos tgevoet: Gil, Shmuel Kaplan, Pimenta, Arnaldo, Franção 

Maurício, Esger 1 merakez: Julio; sheilon: 8 200,00 O gheilon p& 

ra S.Po, Rio € Qurititas «8 2%),00 para PeÃo; 08 250,00- pania; «8 

mx 18 270,00- Recife. 

4) ehichavot e tochni
os+ Lembremos & reestruturação das ehichavot, jé 

expinada em carta anteriér (MP. 25- de 22 86 maio): 201911 91087 

panot: 3º ginasials panims 4º ginasial. ponim novos- panét: 4º eine 

   



  

- 2 - (cont.) 

banims 1º colegial. bonim velhos- benot: 1º col.; banim: 2º col. - banot: a partir de 2º col. e banim a partir de 3º col até 1º ano de faculdade, 0 . Sôbre os tochniot, os enifim deverão receber comunicações dos reg peotivos rikuzim das machanot. A princípio,,em Hanhagá ficou determinado o tochnit na para a machané de bonim (sujeito a mudanças); o tema da“machané avodá” é kibutz; pars o seminário/peguishá de maapílim os temas são kibutg 6 8 , mas a peguishá se destina a tôda 9 a shichvá, inclusive os da Shichvá Tikvá (atual machzor de Shnat) e que já ingressaram nas universidades. Os madrichim deverão receber com a maior brevidade material sôbre as sichot a serem preparadas, isto para tôdas as shichavot. .   
demos expôr em linhas gerai 

4 Peguishá vai se realizar em Rio das Osteas, nos dias 29, W Ke 31 de julho. O tema central deverá ser a formação histérica do Ishuv . brasileiro, se não fôr confirmada a chegada do Shaliach de HAON para es - ta data, visando renovar (apenas reiniciar) os debates sôbre Keshek-Iaad. Emrvista ds amplitude da atual shichvá e dos altos índices de parti cipação da mesma nas machanot centráãs resolvemos estudar o caso de 08- ds toguer em particular, de acôrdo com as suas condições específicas, A grande novidade é a cobrança de uma taxa de participação nas ma- B chanot centrais, pois em geral existe mais de um boguer por enif em ca da machané (número não proporcional ao número de chanichim participan.. tes por enif) e no cálculo dos sheilonim das machanot não foi incluído o custo das passagens de madrichin, Portanto, se os sheílonim forem Pã- &08 normalmente (esperamos!),0 déficit deverá ser coberto por uma margem muito pequena, que deverá ser equilibrado mx levando-se em conta um cál culo total abrangendo a tôdas as machanot em conjunto, incluíndo e pe- 

Ineluíremos portanto, 
variar de acôrdo com o local de origem e a machané central em que par %101ק0וג 0 boguer. Em cartas posteriores daremos explicações mais detal hadas, que dizem respeito exclusivamente aos bogrim. 

Sem mais no momento, esperando que o trabalho de preparação das ma- chanot locais esteja sendo produtivo e que possamos em breve recever da . dos mais concretos sôbre a participação dos enifim nas m. centrais, A.vi,   
  

IM.= Mash Pale    


