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VV * pEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E HECHALUTZ 
 ץולחהו רעוגה תקלחמ

são Paulo, 3 de maio de 1995 

ho 

Movimento Juvenil Habonim Dror 

São Paulo-SP 

Por meio desta venho comunicar-lhe que no dia 15.5.95, termino minha shlichut no 

Brasil, após 4 anos e 4 meses de trabalho como representante dos departamento de juventude e 

universitários da Organização sionista Mundial para o Brasil e responsável pelo programa Classe Brasileira 

Estes foram anos de muitas atividades dedicadas à juventude e à comunidade : Tapuz, 

Programas em Israel, Eitan, tetzirá , Kef 95 e muitos outros empreendimentos que mobilizaram centenas de 

jovens das comunidades judaicas desde o Amazonas no norte até o Rio Grande do Sul 

Eu espero, é tenho a certeza que todas estas atividades fizeram e fazem com que os 

jovens envolvidos fiquem mais perto de nossas raízes judaicas, do povo judeu, das comunidades e de Israel 

- e algum dia assumam seu lugar na continuidade histórica de nosso povo 

Neste momento da separação - fico contente em saber que deixo muitos jovens que são 

muito queridos para mim e muitos amigos entre os dirigentes comunitários que foram de grande ajuda na 

minha tarefa. 

Esta não é uma despedida para sempre. Continuarei acompanhando vocês no 

compromisso que temos da continuidade da comunidade judaica no Brasil e no fortalecimento de nossa 

Medinat Israel 

Regresso à minha casa em Jerusalém, que sempre estará aberta para vocês. 

LEHITRAOT 

are be 
— Jair Rubin 

Representante do Depar tamento de 

Juventude para o Brasil 
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