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Argentins, Urugusi,vDrasile 6

Prezados chaverim

Tretemos nesta do assunto madrichim do movimento no curso da
Soenhut, Na última reunifo de Henhagé, realizada a 9 do SOLERA fo-

rem tomadas algumas resoluções » respeito do assunto:
a) Eliminar o período de un més que os medrichim 85598 מ “hach

shará em meshek tzaire a :
b) Aumentar para um mês e meio a hechsharé dos yOem me-

shek tnuatí, sendo uma semene de seminário sobre probl específicos

do movimento, e uma semena de chofeshe
e) Der sos medrichim um período de dois meses de seminário ide-

ológico (orgeniser um seminário especial ou fazê-los participar do se-

minério ideológico centrel do Ichud)s.
Em conseguêncis, o calendário dos madrichim no peís ficeré sene

do o seguinte: 5 meses de estudá no curso de Sochnut; 5 meses de hache

sharé em meshek vatik; 1 mês e meio de hachg erê em meshek tnuetíÍ; um
mês de recrpituleção na Sochnut; 2 meses de seminário ideológico. O
totel fica sendo portanto de 12 e meio a 13 meses de parmanência em

Israel.

Tomamos a resolução sem consulte anterior sos movimentos, € Te=
ceberemos, se ns houver, contra-propostas 6 levaremos em consideração

qualquer argumento em contrério. lies queremos esquí justificer=nos. pes

la nossa resoluçãos
a) Eliminemos um més de hachsharé em meshek tzair, porque em me

shek tnuatí os madrichim poderão encontrar o mesmo embiente, os mesmos

problemss (os meshakim tnustiim nossos são tembem meshakim tzeirim).
b) Inciuímos 2 meses de seminário, porque um aprofundemento

ideológico básico é fundementel para que os madrichim voltem s seus

prises perfeitemente sperelhados pera sua tarefa. Os seminêrios que po
áeremos aproveitar ou orgenizar são de alto nivel, alem do que temos
todas as fecilidedes do Ichud pare edeptar O programa de seu seminério
central (se nele perticiparmos) Es cerscterísticos e necessidades dos
madrichim.

c) “A Sochnut não concorda em reduzir os períodos de estudo, tem
como hachshará em meshek vatik. Cremos tembem que um mês a meis mão
trerá nenhum prejuizo so movimento. Ao contrário, o movimento só pode-
rê genher 6008 5 prrticipação de seus madrichim num seminário bom.

Esperando que os chaverim compreendam o porque e s utilidade
de nosss decisño, pedimos que se menifestem a respeito o maisLsdepressa
possivel, e saudamo=1os com um cordial EN DA Ya
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