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São Paulo, 12 do margo de 1975 

Chaverim Fochbadim $ 

Apesar dos atrasos e falhas ocorridos no contato e cor= 

zespondência entre = Haskirut Poilá e os Snifim, vimos vor meio desta rei- 

niciâ-los quanto ao corrente período de atividades. 

O trabalho da Naskirut Peilá nos mosos do férias o inclui 
sivo nos dias do hoje ven sendo feito de forma precéria principalmente devido 

a falta que se foz sentir com a ida do 12 bogrim centrais ds Tnuá p/Lerael nos 

mosos de fórias . Ao que nos parece daqui a alguns dias, com sus volta o tra- 

alho poderá novamente ser colocado em termos normais, conforme o planejado. 

Em resumo, o trabalho da Hanhagá nos últimos tempos se - 

constituiu ns preparação do Ksdrim do 15 a 20 do janeiro, trabalho de extremo 

susosso, inicio do contatos p/ o trabalho no presente ano, vinho, etc. 

Abaixo uma descrição mais detalhada dos diversos tópicos. 

 ו בש

Viajaran para Israel nos meses de Janoiro/Fovereiro ums - 

Cuvtsá de 12 Bogrim ds Tnuá, divididos entre os vários srogramas da Sochnuts 

Seminário, LeTeS. (2),HNadrich MNachan ha Chore? (1) Seninário Truá Aliá Taoi- 

vê (4) - Katif Tapusim (5).   
Cada um participou do seu programa em separado ( com dura- 

são môdia de 2 semanas), juntando-se depois à Kuvtsá que se encontrava em Bror 

Chadl .    



  

Enfim que polo menos do 2 em 2 semanas so cuvinmuan rolaté- 
“lou a respeito de que foi podido acima, é que as cartas da Janhasá focus 
Fospondidas com a maior Fapides possível. ב informações não fiquem  



    

Avisos, € que no Kabalat Shabat também fosse lido o 201850210 + 

Para começar 
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e uno do dae Kata, om emo = 
 ייל יו ל

=. 
= 

 יי יי" יי

protendomos faser 
a 18. counião ds atual Nanhagé Artuit

 aproveitando ₪ = 

chogada dos Bogrin 
do Isracle sôbre 1880 , que voces estejam 6 

 


