
  

ICHUD HABONIM 

 ם'נובה דוחא

HANHAGÁ ARTZIT 
CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 

TELEFONE: 220-72920 
SÃO PAULO - BRASIL 

São Paulo, 13 de junho de 1975 

Aos chaverim do 

Shalom Rav 1 

Esperamos que neste final de Semestre as coisas estejam correndo ainda com o entusiasmo de Sempre, e que todos voces ja estejam se preparando (pe lo menos espiritualmente), para as machanot que estao Por vir, Tentaremos atra- 

is de julho, bem como 

Para os Snifim do sul tivemos a shlichut de 5 dias realizada pelo chaver Levy, estando inicialmente em Porto Alegre constatou que a situação do — Snif não é das mais invejáveis. 4 peilut do Snif é feita em especial por alguns 
"cursinho" têm Pouco tempo livre, As kvu- 

O problema com as Kvutzot mais jovens é 
não fixos. 

Pouco o trabalho no snif. O Sheli que quando da Shlichut do Ierach em abril havia concor dado em ajudar no trabalho do Snif, não o vem fazendo. Apesar de tudo a peilut - tem sido constante e estável e as Perspectivas de melhoria são muito: boas para quando o novo Sheliach para Porto Alegre, Avraham Goldstein chegar. 

verim do Snif 9.2.8 - 
.4., prepararam uma Messibae a apresentação -   

 



  

  

us 

contou com a presença de todo o ishuv de Erechim (200 pessoas). O problema prin- 
cipal do trabalho em Erechim e a falta de verba p/as viagens. 

A situação em Cubitiba é bem mais estável, A falta de participação dos bogrim é bem sentida, e o problema do cursinho dos maapilim também alí é sentido. A casa nova do Snif já está pronta e o número de chaverim no Snif tem sido constante, Existem dificuldades quanto a preparação das Machanot de Tzofim e Solelim que em breve serão resolvidos. 

No Rio, a situação das Shichavot menores é muito ruim principalmen 
te pela falta de trabalho dos madrichim, 

Os Bogrim estão bem ativos, apesar da apatia dos Maapilim. Os Ma- 
drichim atuais e os futuros madrichim participam do Beit Sefer le madrichim que 
vem fimcionando como Pré-Chug. O Markin em pouco termina sua sShlibut no Rio, e 
0 seu substituto, Arie Kotler está sendo esperado para a próxima semana. 

Para o Norte viajou por 5 dias, o Ierach, Estando primeiramente em 
Salvador observou que o Snif funciona bem, É sentido um pouco a falta de conteu 
do chinuchi, e falta de material. O número de Bogrim é 3 devido à Aliá do Henri 
que e da Hudith, mas há um entrosamento muito grande entre as diversas shichavot 
na direção do Snif. Não existe atualmente Pré-Chug e o chug de madrichim como - 
centro chinuchi foi reorganizado, À comunidade não ajuda ao Snif e na realidade 
é inespressiva, se encontrando em processo acelerado de assimilação. 

Em Recife a situação esta muito bem pois apesar do problema dos ma 
apilim, estarem em "cursinho" há uma vida tnuati muito intensa e com bastante - 
participação de todas as shithavot, inclusive as mais novas (tzofim, e solelim) 
A maioria dos alunos do Colégio Israelita estão na Tnuá . Ierach teve a oportu 
nidade de contatar com grande parte do ishuv, e como consequência disto, conse- 
guiu organizar um Vaad Hanoar no Snif com pais de chaverim, e um relacionamento 
bom com o colégio. Popôs além disto que o pessoal de Recife ajude os da Bahia na 
preparação de suas machanot. 

Com relação Pas machanot foram colocadas as bases gerais para a re- 
alização das mesmas .O quadro geral ficou assims 

Bonim Novos 

Data - 23 - 28 de julho 

Local - Pirapora do Bom Jesus (SP9 

Tzevet - Mauro Bagdad (Rio) 

Lilian )"( 
(Recife)גב +8  
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O Tochnit da Machané será kibutz, baseado no tochnit preparado 

no ano passado com algumas modificações. 

Peguishá de maapilim 

23 a 28 1 

Em Itu 

Tzevets 

Levi (S.P.) Thais (Peho) 

Mau ח" Jaime (Ba) 

Noemi " Tais (Ctba) 

Benjamim (Rio) Arie Kotler (Sheliac Rio) 

O tochnit será Realidade Israeli. Está se pensando na realização 

de um tiul. 

O Kinuss Chinuchã será realizado na Hachshará do dia 29 a 31 de 

junho. Os detalhes com relação a preparação do mesmo continuam sendo os mesmos 

colocados na carta explicativa sobre o Kinussm enviada há algum tempo. Como - 

última observação está se pensando na possibilidade dos chaverim participantes 

trem direto das machanot, p/a Hachsharáã, ainda no dia 28, maiores detalges se 

rão enviados posteriormente. 

A realização de uma Peguishã de Bogrim estã sendo estudada sen 

do a dificuldade principal da sua realização o pouco tempo disponível. Em ca- 

so positivo, pensa-se nos dias 3 (noite) 1,2,3 de agosto para tal. 

Quanto as atividades de julho, existem ainda algumas observações 

finais. 

1) Os madrichim de Kvutzot no Snif que não foram Bogrím irão para as 

machanot de sua shbohiá . 

2) B preço das machanot ficou estipulado em CR$ 500,00 para Recife e 

Bahia e CR$ 450,00 para os demais Snifim. Esta quantia inclui os - 

gastos com passagens até S.Paulo. 

3) No Kinuss Chinucki não será cobrado nenhuma quantia mas a participa 

ção de chaverim não delegados será seletiva, 

4) Os madrichim e P.Ts. Bogrim de qualquer Snif pagarão obrigatoriamer 

te a quantia de Cr$ 150,00 para custeio ãe viagem, No caso de se reali-  



  

  

zar a Peguishá de Bogrim será cobrada uma quantia adicional, 

5) Os Snifim SÃO RESPONSAVEIS PELO PAGAMENTO DOS SEUS CHAVERIM. NÃO - 
ão abertos precedentes, principalmente levando em conta que a gmizbarut Artzit não tem condições de abrí-los. 

ser 

  Bom gente, aí está uma visão geral das proximas atividades. Pedi- 
mos aos chaverim se comunicarem o mais rapido possível conosco para o escla- recimento de eventuais duvidas, e confirmação quanto a números, chanichim,- 
madrichim, etc. 

Lehitraot, 

Mazkirut Peilá. 

    
 


