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A ה SHALOM, 

Esta carta tem a finalidade de eexplicar o Plano apresentado na ultima reu 
niao da Hênhaga e com certeza voce ja deve ter ouvido acerca dele atraves 
de Arie e Gjadys. Cheguei a conclusao de que este plano e importante para 
os maapilir vendo as dificuldades de entrosamento do trabalho dos atuais 
bogrim como a importancia de todos os chaverim nas condicoes atuais de uma 

* Tnua com estudantes universitarios em conhecerem pessoalmente e detalhada 
mente Eretz Israel. Ao mesmo tempo com a adultizacao da alia e importantis- 
gimo que haj ao menos um marco que mantenha os chaverim unidos. Estive no 
Machon e cahei otimo o curso e deu para aproveitar hastante mas para Inuot 
onde aqueles que nac fazem akíak machon tambem nao fazem aliah logo 8 
o Machon neo responde aos problemas e continua a interrogativa da Hachsha- 

ra e de Conehcer Israel, OShenat Cheirvt edgloba hachshara e o Conhecimento 
de Israel.0 programa do Shenat Cheirut seria ums 5 meses em um kibbutz tal 

- vez em Bror Chail,um mes e meio em cidade de desenvolvimento, um mes em Tsa 

vaum mes de Seminario,um mes d: viagesn pelo pais. 
Ao voltarem os chaverim teriam muita masi possibilidades de em bloco pe- 

garem a dúreacao da T NUA,porem vomo exigencia ter-se-ia de participar %0- 
dos os maapilim sem excesao pois no caso de participarem menos de 60% nao 
teriamos nem uma shichva consolidada por experiengias comum,nem teriamos 
um grupo de trabalho para o ano de 1967;pois voce deve entender que isto 

exigira muitos sacrificios.para a Tnua poder mandar tantos chaverim de uma 
vez para Israel, 

% Para isso tembem teremos que preparar muito atual shichva de bonim, 
Abes de encerrar a carta gostaria de comentar um pouco a situacao da Tnua 

em especial da Hanhaga,Nossas dificuldades agora principalme.. nos snifim 

mabores residem em primeiro lugar na shichva bogueret composta de chaverim 

adultos demais para serem dirigentes da Tnua e muitos cansados apos tantas 

dificuldades e decepcoes mantererm o seu entusiamo.Isto e recentido no tra 

balho da Hanhaga e nas dificuldades em estabelecer um plano de sclichut. 

Ho mesmo tempo este probtema e especifico mais dd Rio onde 20 pessoas viven 

do ho seio de uma comunidade de 50.000 pessoas sentem gxgEquERx OS resulta 

dos minusculos e insignificanets comparando com o pessoal que eles poderim 

englobar.E isto nao tem a sua origem somente na falta de peilút ou de von 

tade mas as dificuldades acima expostos. 
Este exemplo nao temp snifim pequenos pero fato das expectativas tambem ser 

rem vém menores.Nao acredito que Porto Alegre um dia sera um snof grande, 

mas isto nao e importante por que pode-se fazer ambiente e sentir-se satis 

feito no trabalho com poucos resultados. 
Epero portanto que voce entenda estas dificuldades e ajudar em sana-las e 

nao protestar contra erros ou falhas no trabalho da Hanhaga. 
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CONTINUACAO 

A data da reuniao dos maapilim foi marcada para o8 dias 11 e 12 de 
dezembro e a unica data que encontramos uma vez que logo em segiida virao 
as mathanot e os vestibulares. ESta seria a ultima reuniao ate o Kinus e 
dari margem de as discussoes sobre o Schenat Cheirut ja se apresentarem 
bem fundamentadas. Rambem a decisao sobre a ida sim ou nao da shichva cabera 
208 proprios maapilim, Br isso vejo a importancia de voces participarem , 
pois aproveitar-se-ia como a ultima reuniao da shichva ate a Veida,incluin 
do=se temas gerais da shichva e havria uma reuniao conjunta da shichva com 
a comissao preparatoria da Veida. 

Confinado que a importanvia do assunto seja entendido, 
espero uma rapida res osta sua, confirmando a sua participga- 

cao na peguisha . 

ALEI V'EAGSHEM 
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