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SÃO PAULO - BRASIL 

São Paulo, 11 de novembro de 1976. 

Caros chaverim, shalom ravs 

Continuando o nosso contacto, venho por meio desta tratar dos seguintes 

assuntos 1 

I) Chodesh HaTnuá - Além das Haflagot que se realizaram em Florianópolis e em 
Cabo Frio, vale a pena ressaltar a Nassibá que se realizou em Porto Alegre, que 
também Somemorou a reinauguração da sede, que passou por várias reformas. Reali- 

0 e! NADOR vembro uma Asseifã Klalit, em cuja foi eleito como Maskir o cha 

ver Nauro Brachuans. Belatalachá Rabá são os votos da NP. Dia 31 de outubro o snif 
Recife realizou um Tiul com os chaverim, que redundou em enorme sucesso, Em Curi- 

tiba, Mauro Klin é o novo Maskir, e um Tiul foi realizado tambêm com grande su- 
cesso. Cabe aqui um Kol Hakavod aos chaverim de todo os snifim que se esforçaram 

por realizar um Chodesh nos moldes que foi, sendo um es pecial is Maskiruiot. 
II) Machanot- Aproximando-se a época das machanot, já se faz necessária uma esque 
matização inicial que aí está relacionada( entenda-se que podem haver modificações): 
As designações de shichavot são baseadas já na época de Pós-Chodeshs 
a)Bonim Novos-tochnits Movimentos Juvenis. Local: Hachshará 

b)Bonim Velhos- a idéia é de fazer umá continuação do Pré-chug. Como tochnit" 
bágico, Curiosidades da Bíblia, mostrando algo de Hadrachã e também tsofiut. 

c)iaapilin- tochnits Curiosidades da Bíblia, em outro aspesto. 
d)Magshimin- Está-se pensando em fazer um grande Tiul após os Vestibulares, ondo 
seria encaixado um tochnit de Atualidades, Política Internacional, etc. 

A data provável de saída das tres primeiras machanot está entre os dias 2-3 
de janeito 77, sendo que para confirmação é necessário que os snifim enviem data 

do tórmino das machanot locaidCHUD HABONIM MASKIRUT PEILÀ  


