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“HABONIM "חסה 
SNIF SÃO PAULO 

RUA TOCANTINS, 108 - CEP 0126 

TEL: (01) 220-7220 - SÃO PAULO - BRASIL 

 רורד םינובה
 תיצולח רעונ תעונת

são Paulo, 06 de Março de 1.989 

Chaverim, Shalom! 

Neste fundo branco e poucas linhas datilografadas / 

pretendemos relatar os resultados da nossa grandiosa Asseifã Klalit. 

Após perdas consideráveis contamos com a présença / 

86 9 Bogrim, sendo 4 deles recém-chegados do Shnat-Hachsharã. 

A Asseifa realizou-se dia 26/02, onde foram eleitos 

os seguintes chaverim para tais tafkidim: 

MAZKIR - Dory (BOGUER) 

GUIZBAR - 26 (20002ת) 

MERAKEZ CHINUCH - Dani (BOGUBR) 

MERAKEZ TZOFIM - André (BOGUER) 

MERAKEZET SOLELIM - Denise (BOGUERE?) 

MERAKEZ PRÉ-CHUG - André (BOGUER) 

VAADOT 

SHABAT - Natália (MAAPILÁ) 

MOADON - Gualda (MORED) 

HASPAKÁ - Debi (MOREDET) 

ITONUT - Jonny (MAAPIL) 

KISHÚTIM - Ionit (MAGSHIMÁ) 

TARBUT - Benno (MAGSHIM) 

SPORT - Schop (MAGSHIM) 

MESSIBÁ - Ilan (MAGSHIM) 

HADRACHOT 

BONIM - Dory (BOGUER) 

MORDIM - Davizinho (BOGUER) 

MAAPILIM - Zé (BOGUER) 

MAGSHIMIM - Forma (BOGUER) 
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Os chuguim de Tzofim e Solelim são compostos por 

Maapilim e Magshimime 

Gostaríamos de informar que as tochniot estão / 

gendo estruturadas, 6 gerao relatadas na próxima carta. 

Além disso, vamos realizar O Pré-Chug para a Kvu 

tzá de Mordim, e pretendemos realizar em são Paugo as HABONÍADAS, 

com a participação dos snifim de Poa, Curitiba, Rio, BeHe e SePes 

os snifim da Bahia e Recife não participariam por questões óbvias 

de distância. Após melhor elaboração dos planos enviaremos escla- 

rechmentos. 

Como última informação, realizaremos uma grande/ 

Messibá para a comunidade de 8.2. 0ם fim do semestres 

As nossas atividades começaram dia 04/03 com o / 

maior pique e pretendemos manter assim por todo Oo semestre, dese 

jando o mesmo sucesso 8 todos os snifime 

ALEH VEAGS rã 

/ ADO 
Hagrá £יו - קיץ  

  
 


