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7 Prezado Senhors 

O motivo desta é expressar nossos sinceros agradecimentos à ajude 
que nos foi prestada de vossa parte, para a realização do 1º Jamboree Nscicnal 

do Ichud FHabonim, ou seja o Habocamp. 

Aproveitamos para relatar em rápidas palavras o que foi o Habocamp 
na Bahia. Ela se realizou dentro de nossas or RE mu apesar todas as dificul 
dades técnicas os quais foram supíados possibilitando um bom andamento dentro 
408 padrões de uma machanô típica de movimento juvenil, apesar também de suas - 
proporções, 

Esse empreendimento ngstrou-se válido, pois por sí só engloba 8 
seguintes pontos positivos, de acordo ao que o nosso movimento se propõe: 

a) Agrupou chaverim de 14. a 18 anos de todos os nossos seis snifiml Tor- 
to Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife), é 
mostrou ser um empreendimento de clto valor educativos. 

b) Ela trouxe grande repereurssão não só na Bahia, onde foi realizado,co- 
mo também em todos os ichuvim acima citados. 

ec) Conseguiu trazer gente nova, que não estava enquadrada no movimento, 
pois teve a participação de 330 pessoas, dos quais 100 não eram do 
movimento. A tarefa que nos cabe agora 6 integrá-los definitivamens 
te, tarefa esta agora mais facil, já que ssses chaverim voltaram ani 
mados com o Jamboree. 

d) Foi realizado na Bahia, onde possui um ishuv em elevado processo de 
assimilação, ao qual o Habocamp funciona como um freio pelo carater 
de atividade, e fortalece o nosso movimento nesse ishuv. 

Poderíamos ainda enumerar uma série enorme de fatores positivos, 
st também devemos reconhecer que houve erros técnicos, por ser a primeira = 

vez que realizamos um expreendimento de tal envergadura. Podemos adiznter que 
estamos agora bem mais capacitados de fazé-lo com um grau ainda maior de suces 
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dia 

Mais uma vez agradecemos a inestimável ajuda, e de tantos autros, 
pois do contrário, muito do que realizamos não nos seria possível. Agora nos 
abre um novo horizonte, e contamos com um movimento em vias de engrandecimento, 

no qual podemos nos dedicar com mais ânimo à tarefa à qual nos incumbimos. Sem 

mais para o momento nos despedimos, esperando sempre contar com a vossa inesti- . 

mável colaboração, aproveitamos o ensêjo para convidá-lo para a realização do 
nosso 3º Seder de Pessach, onde serão exibidos slides e filmes do 88000000, - 

em nossa sede, dia 11 de Abril. 

Shalom 

 


