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São Paulo 27 de Junho de 1988, 

PEGUISHAT BOGRIM 

A todos os Bogrim Shalom 

Logo após as Machanot Centrais realizare-mos wma Peguishat Bogrim 

nacional no Snif Rio de Janeiro.0 inicio da Peguisha esta programado 

para sabado dia 30/7/88 as 14 horas e têrmino para o dia 1/8/88 as 18 

horas, 

Seder Hai omt 

Sábado. 

14 horas. Doch Bogrim dos respectivos Snifim e doch das Machanot locais 

e centrais. 

16 horas. Likrat Aveida Aolamit em Outubro de 1988 em Israel, 

Devisão de todos os Bogrim em chuguim para debater os pontos que serão 

tratados na Veida. Os pontos são: Existe indentidade Judaica e Sionista 
na Tnuvá brasileira? Existe alguma indentidade na tnuá brasileira? 

Cada chug devera debater estes pontos e tentar trazer ao plenário uma 
posição do chuge 

& 19 horas. Janta e descanço 

21 horas. Plenário, 

Serão espostos os resumos dos debates dos chuguim e tentaremos no final 

chegar a posição da tnuá brasileira, 

Domindo- Tiul o dia todo(fora do Rio). 

Segunda Feira: 

9 horas. Garin Aliá. Neste encontro vamos resolver se vai existir um 

novo Garin Aliá da tnuá brasileira. No caso de formação de um novo Garin 
tentaremos resolver que rumo dar ao Garin Ali&, 

ll horas. Eleição de 2 representantes para participar na Veida Aolamit 

em Israel ( outubro 88 a confirmar ),  
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14 horas- Palestra 

agá Hartzit ( quem 8628 a nova h 

machon, ehnat e programação 6 
17 horas - Hanh 

anhagá ). organização do 

segundo semestre, 
e eventos e tiulim hartziimo 

19 horas - Encerramento da Peguishas. 

Esperamos ver todos 08 bogrim nesta peguishão 

Afim de ajudar 

e cada boguer um preço gimbolico de 

e da Peguishá re- 
no custeio das machanot centrais 

5000,00 cruzados e 

- solvemos cobrar d 

A1e Vehagshem 

Reuven Siwek


