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A TAתו ו  São Paulo, 26 de agosto de 1975 

os Smifism 

ss chaverim Shalom Rat   
Inicísimente esperamos que esta encontre 05 gnifim em pleno Zi 

sionamento e em bos situação. Sem dúvida nenhuma o entusiasmo demonstrado po- 

dE Los chaverim nas machanot centrais foi uma ótima antevisão a este quadro, jui- 

500058 com esta maniamos um relatório a respeito das atividades de julho, 5 

man] esperamos que possa ser de valia para os chaverim terem uma bos ideia &s 

wairo geral, alem do acharros aconselhável que se o reproduzam 8 0 distribus 

golos instituições judnicas locais. 

à seguir um pequeno relato dos assuntos discutidos nas duas ÚJ 

sims rouniõos do Naskirut Peilá (6/8, 13/8 0 20/8) 

TAN E GARIN ALIÁ 
oo me ias rs ra mamã 

A decicão do movimento de enviar o grupo de 15 pessoas para O 

«reso de preparação do madrichim em Israel (Madan) no ano do 1976 foi vista É 

cómo de máxima importância o neste sentido a N.P. de vo fazor os maiores 06- 

% corgos possíveis pars que estes lugares sejam obtidos. Noste sentido já co 

eatrou em contato o/ums sério de instituições em Israel. 

Com relação so garin, composto até agora do 13 pessoas, é quo 

sunt 1144 em 16 (julho) está sendo estruturado, e 08 primeiros contatos com uu 

imutituições interessadas já foram mantidos. 

&m setenbro será realizada uma poguishá para esclarecimento “cs 

scimoápais problemas de cada um € do grupos 

 ה

Um aatonbro serão realizados 2 shiliohuiot, ums vara o Sul (Cu 

Atiba 6 Porto Alegre) que será realizada pelo Lerachs Guta ahlichut será p/ 

sonda é Recife ( 2 somnas) que Arie Kotler o novo sheliach do Rio de Janeiro 

sp 1isará o 
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ALêm disso está confirmada a chegada do novo sheliach de Porto 

Alegre, Avram Goldstein do Kibuts Bror-Chail, para o dia 18 de gotosbro, Pro 

vavelmento a shlichut do Ierach será realizada nesta êpoca para inicif-lio 

no seu novo trabalho, 

SEODESE NA THUA 

Nos Snifim já se iniciou a movimentação em têrmo das comemorações dos 30 anos 

do Ichuã Hsbonin no Brasile Os snifim Curitiba 6 Porto Alegre srctendom mon 

tar a poga "Ish chassido haié", o a proposta É que ums vez montada cia poga 

seja apresentada tambem no Ride - 

São Paulo pretendo organizar um nôs de competições csertivos na 

Hebraica devendo na última semana finalizar com a presença has conpotições de 

chaverim do Rio e de Curitiba, encerrando a noite com ums messibá proparada 

pelos chaverim do Snif S.Paulo. 

A proposta É que os Snifim comoçem a planejar as concmoruçõos pa 

que costas sejam plenas de êxito. Deve-so tentar ao máximo a bos divulgação 

dos acontecimentos no ishuv. 

NEPAL TAPUZIM 176 

O fator mais importante que temos «ue destacar, 0 pars o qual os 

snifim terão de movimentar intensamente É a organização dos grupos que vão - 

para Isvasl rara 2 meses eu janeiro e fevereiro. AHeP. já entrou am contato 

com « Unificada do Brasil é com o Ichuê Habonim em programação então senão o 

laborados. Como foi decidido na reunião do Kinuss existirão 3 grupos 

1) Bogrim que estiveram no Shnat ou no Hachon que deverão oríone 

tar os grupos da Sochnut antes, durantosódepois do sua viagem p/Troias To a 

báto dos snifim pequenos deverão tambem ajudar a organização dos crupose 

2) PRE-SENAT 4 Bonim Velhos e Naapélim que irão conjintanento 

3) Seminario de Bogrim que estiveram ou não no Shnate 

Em uma remmião realizada quí em S.Paulo ne semana passado fosam — 

discutidos os pormenores da fase do preparação, ou seja, divulcação, inscrição, 

seleções, preparativos, etc. O pormenor que mais nos interessa É quo o prego 

"foi estipulado em CR$ 7.500,00 à vista ou entrada de 407 ₪ 5 racasentos iguais. 

Os casos que tiverem dificuldade de pegar serão analisados particularmento, e 

verificadas as possibilidades.    



  

  

Um fator que está a nosso favor é que neste que estamos fesendo 

todos os preparativos oom bastante antecedência, assim poderosos q tono resol 

ver tolas as dificuldades que porventura surjam, o ainda programar מ" 1" 

v/se conseguir dinheiro, atos 

Qutra coisa importante é que os chaverin da Tuuá tono sou pre 

grama organizado pelo Ichuá Eabonim em Isreol, assim 8 atividndos mais 

adequadas às nossas necessidades, o, do corta formas "poderemos" nos sentir 

em casa". 
: 

Bem, nas medidas que os Snifim deverão tomar sãos 

1) Nomsação de um chaver (boguer) que será pesponsávol pole or 

ganização às Evutaé om seu Snif. Esto chaver deverá entrar em contato com a 

maskirut Peilá constantemente para que se tenha ideia da 8110006. 

2) Divulgar a programação é incentisar o maior munouzo do chaverim 

possível a participar Não se pode esquecer de diser no entanto quo q atenção 

a ser dada no Naçhons 

3) Elaborar uma lista de candidatos 

4) Dentro essas assinalar os que eventualmente tou diZiculiados no 

pagananto . 

5) Iníciar um contato com os pais no sentido de explico o dm 

preendimento. | 

| 6) Começar a organizar mifalim para conseguir dinhoixo o njudar 

aos que têm problemas. 

Hom chaverin ósperamos que voces tenham entendido & cspíxito da 

coisa é que levam o trabalho adianto do munoiza oficas e de forms usis rápida 

possível. Quesemos ainda Lenbrar que o trabalho deve ser inicinão do forma à= 

nediata do forma que quando o Lerach e o Avio Kotldr estiverem nos Onifim já 

possam adiantar o assunto, Escrevon-nos logo comunicando as primciras dosisões 

Lahitraot 

  

P/Maskirut Peilá 

  

 


