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SAO PAULO,28 de Novembro de 1965 

Caro Idal 

Esta carta trata-de tres assuntos. 1- Machanot Centrais.Gostaria saber 

se e possivel voce se encarregar da preparacao tecnica e de sichot da macha- 

ne,isto naturalmente nao significa que tudo devera ser feito por voce;mas que 

voce seja o responsavel e que indique o que nos em Sao Paulo tenhamos que fa- 

zer,de outraforma eu acho imposivel ser esta machane preparada principalmente 

no caso de dois snifim encarregarem-se dela. 

iciarmos a propagnade da machane e E aqueles que forem indicados para aerem 

drichim saberem de antemao qual o Iochnit de sichot a fim de se prepararem, 

?- Schenat Sherut- Gostaria que voce falasse com 3 שאחצפתאא maapilim e con 

vessese eles em viajarem ate Sao Paulo para & reuniao marcada para o dia 11 e 

12 de dezembro.E importante nao se pela discusso 60 Svhenat Sherut mas tambem 

cómo uma reuniao explicativa de algumas ideias sobre a Veida,peilut, selichut, 

shituf e atividades deles durante as ferias. 

Eles parecem-me assim Chico informou nao estao com muita vontade 68 preferem 

serem os anfitrioes na Cidade Maravilhosa. 

3 Shituf da Shichva Bogueret : Falei com voce e com o Jairo no telefone e 

vi que houve um mal entendido no que Se refere que o Jairo desse 100.000 

entretaúto na atula situacao que o shituf esta passando acho uma vez que ela 

nao esta trabalhando na Inua e ao mesmo tempo mam recebe um otimo ordenado q 

ele desse uma parte para O Snituf.Gostaria que voce insistisse sobre isto se 

naofica com uma proposta minha, Acho que 68 razoavel exigir isto dele pelo meno 

ate manter-se esta dificil situacao financeira, 

4 O nosso problema e que estamos esperando alguns dados certos para entao... 

a 

Prefiro falar sobre coisas particulares pelo telefohe e carta fica 

Espero uma resposta sia . 
6 % com estes .מ 

Shalom 
Philip 

Ruben pede que voce mande as cartas da Tamar. 
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