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São Paulo, 9 de Abril de 1980 

Cheaverim Igkarim, 

Shalom Rev) 

Estamos iniciendo agoraçnosso 2º mês de atividades. 

Comegemos o mês de Abril com 80002 de Possach (2/4) o qual foi resá 

112880 com sucesso. O salão estava cheio e tivemos momentos bastante bons. 

Renlizamos, no final do Seder, & despedida oficial perante os pais do 

Estor, chavorim ostos que compõem o já fomoso Garin-30. 
 גדס &

No último domingo foi renljzada uma peguishá de Dogrimpna qual dis- 

cutiu=se assuntos referentes a miflagá,chinueh e snif do modo goral. Esta 

peguinhá foi bastente proveitosa, O analisemos pontos come o Snif peren 

te a realidade atual. Funcionamos a longo tempo seguindo us esquema pré- 

determinado e talvez seja hora de mudarmos o processo, ה maneira do se 

ronlizar todo é qualquer tipo de atividade. Uma das propostas práticas é 

e montagem de um Audio Visunl (slides) para se fazer propaganda nas 6800= 

las. O imporatante É que vimos O quRo(impestanto) proveitoso € a renliza- 

ção de peguishot como estos, o tentaremos renlizá-clas pertódicamente,pa- 

ra que os resultados práticos surjsm rapidamentos 

79  quento no Gongelho Juvenil, estamos tondo uma partiuipeção ativa no mese 

mo,pois além da representação normal, temos o chaver zêpa que é o maskir. 

Estamos tendo »erticipação direta nas reuniõos de organização da 

Wiflagá com vista às "bechirot * em início de junho, Estetiniantdeverá ser 

melhor explicado a vocês pela Henagão 

No tocante a chinch, as shichavot bogrot devem começar esta semana 

a recoborem o tochnit e, para tzofim € solelim estão se preparando tochniot 

renovados . 

Dem, esperando que tenham tído um feliz Pessach, despedimo-nos 

com votos de 
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