
MP. se 

São Paulo, 6 de março de 1972, 
ÀS MAZKIRUIOT HASNIFIM: mea SAIRUIOT HASNIFIM 
Passamos e reletar os resultados da última reunião de Nazkirut Peilá realizeda no último dia 5 do coprente. 

1)- SHLICHUT P/ CURITIBA: 

Pelo fato de se constituir uma mazkirut no Snif citado, com- posta de bonim e maapilim; chaverim que pela primeira vez tomem úm conta- to direto com o trabalho £ com os problemss reáfs que um Snif de defronta no dia a dia de spa existencia, ficou decidido o envio de chaverim bogrim e shlichim indicados pela Mazkirut Peilá para um trabalho de fins de se na, sendo em princípio enviado um chaver uma vêz cada 3 semenas. Nos dias 11-12 de março estão designados os chaverim Abrão e Hugo, sendo que sômen te um dêles viajará À Ctba, especificamente para um trabalho chinuchi, orientação de madrichim, peulá p/ bonim. 

2)- MOATZK OLAMIT DO ICHUD HABONIM: 5 
Informemos que recébemos סהעל 8 80 1006 66 1. anunciando que haverá uma Mosatzá Mundial no kibutz Chanita nos dias 9/4 à 12/4, sen- do que a Tnué Brasileira recebeu 1 representante,: e devendo pagar a pass gem do seu representante p/ Eretz, Nas condições atuais êsto é completesme te impossível e fora de cogitação, e caso recebamos uma resposta de quem I.H. de Tel- Avivt obtenha verba para tal, a escolha do chaver fica adiad 

3- REUNIÃO DE BOGRIW: 
Como ficou decidido na última Peguishá de Bogrim no est. 68 Rio, a realização de uma segunda Peguishá de bogrim, a qual ainda está sem data marcada, Porém, ficou decidido uma reunião antes do fim do mes de março com os chaverim que são candidatos em potencial para fazerem ali em princípios de 1973, com fins de marcar data 8 nos individuais em Eretz, e problemas relativos ao garim, como necessidad ou não de mifalim etc. Para esta asseifá ficam convocados os seguintes ch verim: Marcos,26 Sérgio Júlio Ari Tito, Beth, Zhuvi e Luíz Grifrel,  


