
  

São Paulo, 20 de setembro de 1974 

Texach Shalom 3 

Ficamos sabendo da sua entrada para o curso de shilichim, e 

posterior vinda ao Brasil, Ficamos todos muito satisfeito e contentes. Que- 

remos dizer-lhe que apoiamos totalmente, e esperamos que tenha sucesso ey'2 

nha realizar uma boa shlichute Achamos que a chegada de um scheliach a S.Pau 

lo, após tanto tempo será de ótimo proveito e revitalização pera o snif. 

Também vamos dar a você uma ligeira imagem de como está o 

snif o que você vai encontrar aquí. 

O snif S.Paulo vai indo bem atualmente, os chaverim estão se 

empenhando no trabalho principalmente no que se refere a halizachã. Hoje temos 
aqué oito bogrim em hadrachá, e temos duas shichavot grandes, do chanichim de 

14 au 16 anos. Existe um grande número de bogrim que não estão encaixados 68 - 

nenhum takfid, e isto consistirs um dos itens do seu trabalho. Uma das funções 

importantíssimas de um shelisch é o rikus da tsevet de bogrim, o que é tare- 

fa muito difícil para um boguer por questões de liderança e chevrá. Existem - 

algums bogrim que já estão agindo no ishuv, e outros que pensam assim fazer. 

Isso também requer um rikus das atividades de bogrim no ishuv, a partir de - 

desisões vinda de dentro do ichud habonim, que tem capacidade o deve fazer - 

isto. 

Um outro ponto, refere-se ao da representaçãos Uma das nossas 

grandos dificuldades tem sido a de ter que realizar constentemente contatos,- 

esorover cartas, participar em reuniões de shlichil, mosdot, ל 

em que frequentemente são decididas cousas de interesse a nossa tnua. 

Um terceiro ponto & que você deverá se dedicar, será o traba- 

lho do apoio e gohavã niohvá de bonim ( 16 anos) e mapilim ( 17-18 anos), 

    

 



  

Não sei se você entendeu tudo claramente o que quiz te 
osplicar, mas seria interessante você responder nos dizendo de suas dú- 
vidas e propostas. 

— 

Um outro ponto muito importante, que você deve tomar co- 
nhocimento é a realização da VII Veidá Artsit do Ichud Habonim do Brasil; 
nos dias 1, 2 e 3 de novembro, Acho que seria do maior interesso para - 
você, interromper o curso de shelichim, estar aquí no Brasil nessa data. 
4 764644 6 órgão máximo deliberativo dentro da Tnuá, e cuja as metas de- 

cidirão os caminhos de trabalho no futuro dos bogrim. Seria de melhor - 

proveito para você, se pudesse estar presente na Veids. 

Durante o mês de dezembro, realizaremos as machanot locaí is 

em todos os esnifim, e do dia 1 ao 10 de janeiro/75, realizaremos 0 11 - 

Janboree em Porto Alegre. Após isso dia 13 de janeiro, quasi que todos - 

os bogrim estarão viajando por dois meses para aí, para nosso seminário 
de bogrih ( através do mifal tapusim- Golden Orang) 

Ainda repito, que seria muito bom que o futuro sheliach - 

estivesse aquí na época da Veida. 

Ierach, só sinto que você ou o sheliach que está para che- 
gar a» um ano, não tenha vindo antes. 

Espero resposta de sua presença na veidã. 

be beahot,


