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SAO PAULO,26 de Bovembro de 1965 

Caro Turca . 
Shalom, 

Estou-lhe escrevendo a respétítto da proposta lancada na ultima reuniao da Ra- 
nhaga de uma nova forma de Machon-trata-se do Schenat Sheirut ou a estadia de 
um ano em Israel.Esta estadia compreenderia 5 meses em Bror Chail,l mes e mei 
em cidade de desenvolvimento,1 mes de Seminario,l mes de Tsva e 1 mes de viag; 
pelo pais.Tudo isto so teria uma finalidade se todos os maapilim participarem 
ue isto seja o mifal da shichva para 1967,No caso de realizarar-se este plan 
riamos uma shichtva bem mais coesa,e resolveria os dois problemas agudos uma 

a impossibilidade de todos conhecerm Israel atraves do Machon,a segunda da 
hachshara uma vez que e impossivel praticamente abri/la novamente no Brasil. 

Entretanto e importantissimo que antes de tudo isto seja aprovado pela shic 
va de maapilm e por isso vejo a importancia desta reuniao. Infelizmente esta 
reuniao so podera ser no dia 11 e 12 de dezembro pelo fato de dppoismExixEm 
seguirem as machanot com vestibulares, 
Entendo as dificuldades que voces terao em se lovomoverem especialmente. ate 

Sao Paulo parax esta reuniao,mas creio pelo fato de serv ultima antes da Veid 
e reunixem & todos os maapil muites outras problemas poderao ser discutidos, 
Tambem haveria uma reuniao da vaada preparatoria da Veide com os maapilm na q 
distribuir/se/ia os diversos temas a serem tratados na Veida, 

Tambem discutir-se-ia os problemas financeiros que advirao da existencia 
de um tal plano,pois os chaverim teriam que custear uma parte da viagem. 
Naturalmente continuaremos a preencher as vagas do Machon,pois os quatro ou 
tres com direito as vagas integrar-se-iam apos o curos de 5 meses em Jerusale 

Pela importancia do assunto espero uma rapida resposta e como voces ja 
foram informados dos pâanos do Shenat Cheirut pelos chaverim-que 

] | assistitam a ultima reuniao confio que a carta tenha explicado 
em linhas gerais os que sera este ano em Israel. 
Gostaria que voces me escreva e confirma a tua participatac. 

Shaom 
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