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. Estamos escrevendo esta para vos dar pronta resposta
sôbre o problema da shlichut para a Colômbia.

Recebemos com satisfação a notícia que o movimento
mantém a shlichut na Colômbia, tomando em consideração as possibi ip
dades (segundo relatos à Hanhagó Eliong) existentes de bom desen-
volvimento.

Claro que a proposta do Jimico dk seguir à este pa iz
é ótima para o êxito da shlichut. Parece-nos porém que ¡sto traté
diversos problemas so Jimico e deve ser-lhe difícil asceitor o pro=
posta, além de força-lo a fazer alió sózinho sem o seu grupo.
Compreendemos as dificuldades mas para a situação otual a shlichut
do Jimico náo parece ser indicada.

Agors sôbre o problema concreto que os chaverim pergun-=
torem; 8 possibilidade do Jimico ser operado aquí é quese impossT=
vel. Ele é incluido na Kupat Cholim como membro limitado (isto é,
não tem os mesmos direitos que todos os outros) e não será operado
por esta, como se isto lhe sucedesse após ser membro da mesma.
Esperar aquí | ou 2 anos até surgir alguma outra eventual idade
(que hoje é incerta)é completamente desrecomendéve| ou insceitóvel AMD a
poisa aclimação do Jimico ficará por demais prejudicada, além do Va
foto, náo desprezfvel que 8le não terá a possibilidade de partiéi-
por na atividade física,
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Para o assunto ser analizado de forme completa, consu l=
tamos o maskirut e os chaverim foram unônimes em recomendar e insistir
que Jimico só venha9.Eretz após a operação, isto pelos motivos men=cionados acima, 4 que é impossível, no caso em discussão, ao meshek
garantir que o Jimico recebe o cuidado mínimo satisfatório se vier
sem se operar. Queremos fazer notar que isto não deve ser interpre-
tado como não boa vontade por parte das mosdot do meshek de ajudar
ne solução de problemas de seúde, ainde mais quando ligados à soluções
de trabalho no movimento, porém a experiência nos mostrou que estas
situações sempre trazem complicações, além de que não depende só denós a golução e é quase certo que e Kupat Cholim não à dará, isto
leva a maskirut o se opôr à aliá do Jimico nesta situação, 


