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São Paulo, 30 de junho de 1975 

Sos quanto ao numero de chaverim participantes, confirmação de madrichim etc., 
Pois é imprescindível para que nós aquí em S.Paulo possamos organizar com - antecedência e Planejar as atividades das machanot, 

A seguir vai um Pequeno relatório das duas últimas reuniões de Maskirut Peilá realizadas nos dias 18/7 e 25/41. 
1) Relatório do Snif Rio - Solichut Markin e Ario Kotler ומ 

e 

Janeiro, chegou juntamente com a familia, juntamente com o Markin iniciou os os primeiros contatos com os chaverim do Snif, instituições do ishuv, e trans 
mitir os dados da Situação do Snif. Na Maskirut Peilá do dia 25/71 ססמ 8 parti 

Ve Se concentrar, 
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0 Snif Rio encontra-se atualmente em processo de Ascenção, não 

tanto em numero mas principalmente no que diz respeito à criação de ambiente 

tnuatie motivação para o trabalho. Houve um afastamento dos antigos Bogrim, - 

que estavam desgastados. 

atéúalmente a dirigência do Snif está principalmente nas mãos - 

dos Bogrim do Shnat 74. O problema central está nas shichavot de Bogrim Velhos 

e Maapilim gerados principalmente pela dedicação insuficiente e abaixo 088 - 

necessidades. 

Existe potencial humano muito bom principalmente nos chuguim de 

% madrichim das shichavot mais novas, no entanto estas shichavot estão ?28088,- 

talvez por causa da localização do Snif, dificuldade de trabalho nos colégios 

etc, 

A tentativa de se trabalhar na Zona Sul com grupos da 71220 jo- 

vem foi mal sucedido por falta de definição da Wizzo. O potencial da Hadrachá 

e de chanichim é grande e a estruturação das shichavot tendo a ser normal. Os 

ksharim com as Pioneiras melhoraram muito mas não há ajuda. 

Como proposta para o trabalho conjunto do Snif Rio e Maskirut - 

Peilá ficou constatado a necessidade de maior entrosamento. Assim decidiu-se - 

que o Aítie Kotlor e um chaver da Maskirut participem a cada duas semanas das - 

reuniões da MP., ao mesmo tempo que nas outras 2 semanas intercaladas chaverim 

da MP, viajariam ao Rio para assistir as atividades. Propos-se que este siste- 

% ma seja extendido a Curitiba. 

2) Organização do Mifal ha Tapuzim e Machon 

Com a volta do Markin para Eretz ficou decidido que na medida do 

possível ele iria entrar em contato com as mossdot em Eretz para organizar os 

nossos grupos. Para tanto a Hanhagá Artzit deve pedir mais uma vez uma defini- | 

ção da Maskirut Olamit quanto ao assunto , e decidir qual a nossa posição. 

    
3) Aliá dos chaverim da Tnuá 

Foi sentida a falta de participação da Tnuá no processo de aliá 

ãos chaverim, Assim a Aliá de 12 a 14 ehaverim nests ano de 1975(dos quais 8 já 

foram) praticamente não foi sentida dentro da Tnuá em especial e no ishuv em ge 

ral. Um fator importante de nossa educação que sempre foi o exempio pessoal לע 

ticamente inexisten atualmente, pois a tendência atual dos bogrim é fazer sua 

Aliá, quando há terminarem sua faculdade e já estão há algum tempo afastadesdo 

trabalho do dia a dia da Tnuvã. 

    

     



  

    

    

     

Desta ferma ficou decidido que na Peguishá de Bogrim que será realizada agora nas férias o assunto será discutido, e estruturar-se-ã os ea rinim para os Proximos anos. Por isso é essencial que os Chaverim da Maskizrut incentivem ao máximo 8 participação des bogrim de Snif na Peguishá de forma que esta possa ser os mais Pepresentativa possível, 

8) Trabalho junto ao ishuvy de Campinas. 

  trabalharão - junto à comunidade judaica de Campinas, a exemplo do trabalho realizado pelo - Snif Porto Alegre em Erechim. A comunidade judaica de Campinas conta com 60 % familias já foram realizadas algumas atividades com os jovens com Sucesso .Na - Asseifã Klalit, participou inclusive um representante do ishuy campineiro,e o que parece, chaverim de Campinas Participarão de nossa machanot, tanto 10- cais como centrais, Ao Snif e aos jovens de Camrinas desejamos 8000880 6מב  5 Paulo foi decidido que os chaverim desteמס 3מ1+ 22/71

    

  

Seu trabalho, 

Bom gente, este é Praticamente um resumo das novidades que aconte eeram por aqui. Esperamos todos Voces para as machanot. Queremos ainda lembrar, que é a importante dos maskirim dos Snifim, e de membros da maskirut para que a participação na reunião da Hanhaga Artait que será realizada nas atividades cen trais, haja Participação de todos os snifim. 
Dentro o material que cada deve trazer Para as Atividades Con. trais consta: 2 
1) Relatório e Analise das Atividades do 1lºsemestre. 6 
2) Relatório de chanich dos 2 ultimos anos (para o K inus Chi- nuchi ) com dados Telativos a numeros tochniot transmitidos, machanot,etc. 
3) Relação de todos os chaverim do Snif com nome endereço e tou lefone, divididos Kvutzot (a mesma lista que pedimos desde o 

começo do anos, 

4) Saldo das dividas do Snif para com 8 הבממבשמ Quantos as machanot nos próximos dias será enviada uma carta com todos os dádes finais a Fespeito. Queríamos pedir no entanto, que juntamente - com a lista de Participantes, Voces assinalassem quem vai ficar depois das tg chanot para o Kinuss Chinuchi, Para efeito de cálculo de lugares. Por enquento é Só. Mandem Por favor as coisas pedidas. 

70688 6 

Lehi traot 

  P/Maskirut Peilã 

 


