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MP. 23 
São Paulo, 27 de agosto de 1974 

Aos chaverim da 

Naskirut Olamit 

Shalom Rav ! 

Primeiramente quero pedir desculpas por não escrever em ivrit, mas de- 

tido a dificuldades técnicas de se conseguir uma máquina, e o tempo que perderia 

na trdução, passarei a escrever em português, sabendo que existem chaverim no 

Ichuã Habonim que entemdem muito bem esta lingua. 

As atividades realizadas por nos, tem sido das mais diversas, sendo que 

passarei a enumar algumas. 

a) Durante o primeiro semestre realizamos duas schlichuiot para Recife e 

Salvador . 

b) Nosso encontro com Mordechai Bar-On, que pedimos um aumento de taksivim, 

devido as necessidades da :מג 

c) Nossa participação em várias entidades do ishuv, onde tentamos mostrar 

os caminhos do movimento juvenil. 

à) Um quadro das machanot para shleichanot menores realizado em julho: 

LOCAL IDADE Nº DE PARTICIPANTES 
Recife 9-4 Bd 
Salvador 9 - 3 25 

Rio 9-4 7 
S.Paulo 9 - 12 120 * 4 
S.Paulo 12 - 14 100 \ 
Curitiba 9 - 2 36 

Porto Alegre 9 - 4 5 

e) Um quadro das machanot centrais realizadas em julhos \ 
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IDADE Nº DE PARTICIPANTES 

14 = 15 55 

15 - 6 : 60 

17 - 6 25 

£) Apos essas atividades de julho ainda realizamos uma peguíisha com partície 

pação de 30 bogrim. 

€) O número de bogrim na Tnuá hoje em dis eleva-se a 40. 

h) Já foram indicados os preparativos para a realização da VII Veidê ixrtmit 

em 1, 2 e 3 de novembro. Em breve enviaremos o temário e as Tesos. 

i) Estamos sealizando contactos no sentido de comprar um moadon em Rovifo 9 

Curitiba. Levantamos tambem este ponto, quando do nosso encontro cor Pinghas 

Sapir. Sobre isto, mais tarde escfeveremos outra carta mais extenso. 

Por enquanto é só, e gostariamos de receber relatórios sôbre é simat 

-Hachará o &s atividades do Ichud Habonim, 

Be brachot 

  

RONALD SETTON ( " RONY) 

Naskir Hatnuá


