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SÃO PAULO

MACHLEKET HACHINUCH

São Paulo, 1º de Dezembro de 1948.

hos chaverim responsáveis pelo
trabalho de Chinuch nos snifim,

Estimados chaverim,

Após um longo período de inatividade de nossa
Machlaká, motivado em parte pelo trabalho ativo em outros setores

de atividade, e em grande parte por trabalho no snif S.Paulo, que

as condições pré Hachshará exigem, vamos iniciar agora um periodo
ativo e sistemático que deverá estabelecer. ag bases e diretrizes
definitivas de nossa atividade educacional.

A presença entre nós da chaverá Schulsmit Ro-
govsky, permitirá fazer um trabalho que só com sua experiência e

capacidade se poderia realizar, tendo já sido iniciado todo traba-
lho de necessidade imediáta.

Em ordem, vemos procurar apresentar um apanha-

do do trabalho feito e de como se norteará nossa atividade para o
futuro.

ORGANIZAÇÃO DA MACHLAKÁ:- Para a dirigência e trabalhos no futuro, a
Machlaká foi dividida em 4 departamentos,

organizados a base das shchavot. Cada departamento estará encarrega-
do do trabalho completo de sua shichvá, como sejam, programas, mate-
rial, publicações (combinando assim Chinuch com Itonut, conforme foi
estabelecido no Kinus) e correspondência com a dirigência de sua shi-
chvá nos snifim, tudo soba direção e orientação do responsável pela
Machlaká. A atual formação da Machlaká completa e que já iniciou uma
série de programas e trabalhos, está assim constituida:

TZOFIM:- Hanna Illoz, Ricardo Epstein e Vittorio Corinaldi.
BONIM:- Helena Corinaldi, Rúfka Auerbach e Henry Mau
NEARIM:- David Perlov, Benjsmin Raicher, e Leão Karabchevsky.
OVDIM:- Samuel Karabchevsky, Richard Kanner e Idel Zitman.

Procurou-se combinar em cada departamente elementos
que possam desenvolver as suas atividades e tambem para que as linguas
de melhor material lhes geja acessivel.

Damos a seguir um resumo do trabalho já executado e em
execução.
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PROGRAMAS PARA A MOSHAVA:- Estão em término os trabalhos dos programas
para as Moshavot, para todas as shchavot,

sendo cada programa apresentado já dividido em sichot e com bibliogra-
fia e diretrizes para cada sichá.

Foram organizadas também algumas sichot pré Moshsvá, e que
são introduções sos seus trabalhos. Muitas sichot virão acompanhadas
do respectivo material.

Para a parte de organização da Moshavá, esta pronto um tra-
balho completo que só espera uma apresentação datilográfica para ser
enviado. Todo.este material será enviado nos próximos 7 días, logo que
fór terminado.

HACESHARA:- A saida do movimento h Hachshará no próximo día 12 6 uma
etápa que deve ser apresentada a todas as kvutzot 8 usado

pelos madrichim e por todos os snífim para um intenso trabalho educa-
tivo. A Machleket Hachinuch proclamará uma semana de Hachshará em to-
do o Brasil para todos os snifim, na. qual se deverá realizar uma inten
sa atividade eduontiva pró Hachshará. A chaverá Gladys aprontou um tra-
balho completo de orientação e programas para a semana próHachshara e
que sairá nos próximos dias, Por enquanto os chaverim poderão ir prepa-
rando o espírito das kvutzot para estas atividades.

RELATÓRIOS :- Para o inicio de uma correspondencia ativa e bem orien-
tada com todos os snifim e para poder conhecer emt odos

seus detalhes os problemas educativos dos gnifim, pedimos aos chaverim
mandarem com urgência e com todos.os detelhes a situação das kvutzot e
as dificuldades que se apresentam, Gostaríamos que nos escrevessem de
como estão organizados os Chuguim, como funcionam e alguns exemplos e
caracteristicos do trabalho, porque estamos estudando planos duma orga-
nizeção igual para todo o movimento, aproveitando a experiência de to-
dos os snifim,

O nosso trabalho, prezados chaverim, se norteará da-
qui por diante duma ferma sistemática 8 pedimos aos chaverim que nos
auxiliem com seu apoio e com um contato permanente conosco,

ALEI VEHAGSHEM!

Pinar do Erase :
Machleket HachinuoH|
Bernardo Cymryng- 


