
  

  

São Paulo, 9 às setenbro de 1974 

Aos Chaverim 

das Naskirulot 

Shalom Rav $ 

Aquí vai um rápido informe sôbre as ultimas atividades realizadas cuts. 

]- o É 

1) Reunião ds Maskirut Peilê dia 3/9 em São Paulo com a presença do Nazkis 

em que foram lovantados vários problemas que nesta carta citaremos alguns, 

2) Reunito múnha com os Bogrim de Curitiba dia 4/9 em que foram discutidos 

Voiãã o Seminário do Bogrin. 

3) Shlichut minha é do Black p/Peilegro dias 5,6,7/5 em que foram discutidos 

as estruturas da 4 

4) Sôbre o seninório do bogrim em Zretz, ficou decidido que viajarenos c/s 

possoal dos tapusim; mas somos um corpo em separado pertencente ao Ichuí Us 

bonim com seminário proprio, 0%0. Nais detalhes estão sendo enviados nes cy 

tas nos encarrogados do cada enif. 

5) sôbre a Voidá foram vistas inúmeras coisas cendo que algumas já vão sbai- 

zos 

a) 08 temários serão entregues com 3 somanas do antecodônciass o quo 

vai constituir uma pró veidã, ou seja, os chaverim poderão disc 

tir os tomas antes da Voids propriamente dita, 

b) Esta sendo também enviado um modelo do temário. A comissão properg, 

dora está aceitando até daqui a 15 dias propostas e sujestões pars 

mudençes, alterações, etce / 

  

 



  

  

e) Estamos ecntactando com chaverim que queiram expor tosos. À exposi- 
ção é aberta a todos os chaverim da tnuá, a partir da shichvé de bos 

nim velhos. As teses para publicação deves passar pela comissão organi- 
2804028. 

à) O número do delegados por anifim fica assiu distribuído, em base de 
uma entrarvolasão feita pelo nº dé chaverim no enif, o o nº de cha 

nichim que participaram nas últimas machanot. 

8 - 4 8 
38 - 3 ” 

Rio - 8 " 

1-7. as 10 ha 

Curitiba - 6 " 

2. 8 - 6 " 

Os delegados deverão ser votados em Asseifé Clalit 208118868 - 
pelo Snif, e os nomes e endereços imediatamente envicdos p/a Hanagá Axe 
tsito 

o) As passagens serão pagas pela Hanagé Artsit da seguinte maneiras 

1) Behia e 000140 - leito ida 0 volta 
II) P. Alegro - um leito e um simples 

III) Curitiba 6 210 —- simples ids e volta 

£) Atóra os delegados com direito a voto, a Veidá é aberta com direito « 
palavra, a todos os chaverim da tnuá, a partir da shibhvé de bonim vg 
lhos. 

8) Todos os chaverim participantes da Veidá colaborarão com uma taxa 6 
CR$ 40,00 para ajuda de custos em relação a Esnagão 

h) 408 enifim fios s opção de ajuda a participação de mais chaverim na 
44 

6) Informamos da 8108 de schlichut dia 12/9 40 chaver Bata para o Horto. 

Sem mais para o momento, 

  

  
  

 


