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sao Paulo; 10 de dezembro de 1974 

ãos chaverim 

ão Snif 

Shalom Rav % 

"Queremos 
atraves gesta comunicar-l

hes os detalhes mais 

importantes 
com relação ao 11 HabocamP. Devião a uma 86716 865 

entre eles à viabilidade 
da realização 

“do Seminario de Bogrim em Israel 

somente em data recente nos foi possível ter confirmação 
final dos prin 

cipais detalhes. 

Assim, gevião ao pouco tempo que Ros separa do início 

ão Jamboree, queremos pedir que com a máxima urgênciaos 
chaverin entrem 

em contato Com & Hanhagéá Artzit ou com a Vaadá preparadora ão Jamboree 

em Porto Alegre» 

0 II Habocamp realizar-se-á 
na regiao de Florianópo- 

1is . O 1 é um seminário ge Padres com acomodaçoes 
para certa de 

140 pessoas» Assim sendo prevê-sê que 2 machanot ficarao nos alo jamen 

408 6 8 rerceira estará instalada num acampamento 
8 ser erguido no 10- 

cal. 

Q local apresenta diversas facilidades 
sendo as prin- 

cipaiss luz ( 220 Vo 5 AGUA, a comida será servida 6 preparada 0610 - 

pessoal que nos aluga a8 acomodações, 
praia & 500 ms., etCe Tudo isto 

contando assim com que nossas atenções se concentrem principalment
e 

no campo das atividades 6 chinuchiã.  



  

  

Assim sendo foram propostos 3 temas que serao aborda- dos nas Machanots 

- Filosofia judaica n/a Machané de Bonim Novos; a ser Preparado em Porto Alegre, 

- 8001811880 *- n/a Machané de Bonim Velhos, como base p/a Machanég Avodá do mejo de 75, está sendo traduzido p/Markin. 
-— Bases do problema arabe-israeli, OS Palestinos,p/Ma- apili,, está sendo Preparado em S.P, 

Com relaçao a data. Todos os Caverim deverao estar em Curitiba no dia 1º de janeiro 3 noite. Está se tentando Conseguir — quê o ishuv nos receba e nos de um Jantar organizaúdo uma Messibá, etc. 

No dia 2 de manha se sai n/o local, chegando Por volta da hora do almoço. 

à data final do Jamboree está ainda em discussao entre O dia 10 ou dia 12, dependendo de um tiul que está sendo estudado -— dentro dos próximos 10 dias a data final será confirmada, 

O preço foi estipulado em CRÊ 630,00 pv/todos os chave- rim exceto os de Curitiba e Porto Alegre que pagarao CR$ 580,00. Que remos ainda lembrar que cada Snif é responsavel velo Pagamento do shei lon de todos os seus chaverim participantes do Jamboree, Q preço foi Calculado em cima, e qualquer diferença será bem sentida Principalmen 

ço das Passagens do Norte, 

Queremos ainda lembrar, que está sendo preparado o Se. minar Hakadrim 75 8/ס 104 Ben Gurion, que realizar-se-g provatel mente no começo de fevereiro. Maiores detalhes serao fornecidos de- Poie, 

- 

Mais uma vez Pedimos o quanto antes que os Chaverim entrem em contato Conosco, p/confirmar o nº de particivantes de ma- 

CO



  

  

  

drichim e P.7T.S. A esse respeito pedimos que se esforcem no sentido 

de mandar o maior nº possível de madrichim pois estã se sentindo - 

falta deles. 

Os telefones v/comunicação sao! 

Bata - 71-7510 e 220-7220 

Jablonka -25-5510 (de manha) 

Sem mais esperando contato com urgência. 

Aleh ve Agshem 

  

P/Maskirut Peilá 

  

  
  
 


