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SAOPAULO, 26 de Novembro de 1965 | 

| Shalom. 

Btou-lhe escrevendo por duas razoes,a primeira como resposta as suas 
insistentes cartas sobre ajuda ao Snif Recife,a segunda sobre uma pro= 
posta surgida na ultima reuniao da Hanhaga na qual os maapilim fariam Rachshara de um ano em Israel em 1967. 

Entrando em detalhes, desde que eu voltei do Machon duas ou tres cartas 
suas ou da maskirut nas quais mostrava a situacao dificil pela qual esta 
passando o snif e o desinteresse da Hanhaga em tentar resolver naquilo que 
e do seu alcance, 
Gostaria de estabelecer nesta carta de a nao ser o caso de Recife ofere/ 
cer algume para sclóchut em 1966, sera impossivel o envio de um chaver em 
sclihlichut para la, 
Entretanto se voces conseguirem uma passagem pelo menos da volta ,poderia- . 

mos talvez mandar alguem para as machanot de tzofim e solelim e fazer 
campanha pela machane central. 
Acho importante se voves mandarem bastahte chaverim as machanot pois isto 
e o unico meio que os liga a Tnua como uma organizacao nacional.Se voces 
conseguirem um bom grupo,e avisando isto de antemao poderia ser organizado 
especialmente paraestes chaverim um Seminario e um Pre-Chug, 

Responda sobre isto,e inutil insistir sobre outras coisas.Quero ao mesmo 
tempo colocar/te ao par da dificil situacao financeira pela qual estamos עא 
passando uma vez que a Machlaka Noar VE Halutz suspendeu ajuda as Unuot, 

Sobre o 8 henat Cheirtkt ou hachshara de um ano para Israel.Isto foi pro 
posto na ultfna reuniao da Hanhaga e ficou la estabelecido que caberia aos 
maapilim como os primeiros a participar neste Schenat Cheirut a deceidirem, 

O SCHENAT CHEIRUTconsiste em que todos os chaverim participem dela e com 
preenderia de cinco meses em Bror CHail,l mes e meio em cidade de desenvol 
vimento,um mes de Seminario ,um mes de Tsava, 
Q importanttaddetãa peula reside que poderao participar todos os maapilim, 
em caracter de sichva e nao apenas 3 ou 4 como e no caso do Machon, Natural 
mente continuaremos mandar chaverim ao Machon mas somente no curso em Jerusal 
salem integrando/se estes chaverim depois novamente na kvutsa do shenat 
Sheirut.Uma outra finalidade eonsiste na 8%17010808הוגל 88858 600 % 
Cheirut da Hachashara aqui no Brasil umavez que nao existem condicoes que 
permitam avertura desta hachshara no Brasil. 
Naturalmente isto exigira uma grande preparacao pois so podera fer sucesso 
no caso da maioria da atual shichva de maapilim participarem. 
Pos isso gostaria que voce viesse a uma reuniao no dia 11 e 12 de dezem 
bro esta reuniao incluiria tambem a formacao de vaadot para a Veida . 
Nao sei se voce entendeu exatamente o que significa o Schenat Sheirut , 

mas alterara toda aspecto da fnua no que tange as shichavot mais velgas. 
Pois a intencao e levaristo adiante para as shichavot vindouras de maapili 
Tambem daria possibilidade da organizacao de uma schichva inteira na dire 
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Isto necessariamente exigira uma preparacao e um esforco da Tnua por que 
em 1967 toda a shichva estaria em Israel e teriamos somente alguns bogrim 
mais os atuais bonim,.Por isso gostraa que voce opinasse juntamente com os 
outros maapilim de Recife. 
Pelo que eu saiba sao somente voce e a Geni os maapilim em Recife. 
Foi enviada uma carta ao snif Recife na qual informaram que o Fredy foi 

escolhido para o Machon e que estamos em peeparar o plano de schlichut para 
1966, Tambem informamos sobre a Veida. 

% Lembrando a impostancia do assunto espero uma rapida resposta 
e confio que pelo menos um dos maapilim consigua uma 
viagem ate o Rio. 
No caso negativo enviem uma carta detalhada sobre qual & 
sua opiniao e tambem da Geni, 
Acho que ja te expliquei a finalidade da REuniao-sera so 
mente de maapilim e discutir-se-a a tal propsta, 

Shalom 
Alei Veagshem 

ICHUD HABONIM


