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Maskirulot dos Snifin e bd
Kibutz Hachshará 1 Y)
(el cópia para Vaadat Hatnuã)

Prezados chavorias

Na planificação das atividades de julho, para o movimento, aa Hanhagã Artzit estabeleceu, cono orientação deles,

dois marcos:dee proparaçãodesadrichin.
to O prosolitismo, que tem sido desenvolvido mais ou sanos intensamente, nós vários snifin, devera ser intonsif

cado ao máximo nesto periodo de férias, devendo-se consolidar e estruturado que foi conseguido, fazendo-os
Qu: do máximo de atividades, para 8 do forma definitiva (haflagot, machanot, etc.)
2 últino periodo de vida do movimento se caracterizou, via de regra, por grandes falhas no campo educativo,

devido em Parte, a insuficioncias por parte dos madrichim. Todos os altos conceitos que alcançamos nosetor
educativo, ainda desta vez não pudemos verificar dinânicamento, na prática. Poristo naocerenos necessária a

realização de um Kinus Chinuchi, uma vez que hãohã o que revor, en resoluções, Rosolvenos outrossimreali-

zar um seminario completo de chinuch, visando três finalidades principais: 1) cobrir algumas insuficiências
dos madrichin do movimento; 2) fornegor una base toórica para posterior deseneolvinento ideológico|dos nadri-

chim no campo educativo; 3) rover os nossos conceitos educativos, em ternos do discussão. 0 sontnário, para
“seu bos aprovoltasento, deve ser concentrado, e contar con a participação de todos osmadrichimo Alón disto,
os chavorim devem planificá-lo, 8 58 atividades do snif, do formas que estas não sofram. interrupções

ou prejuizos consideraveis. Propomos que o seminário ocupe mais ou menos 4 dias, no melo da semana, & que se

lance ₪20 06 chaveria não madrichin para os trabalhos nocóssários dos saifin, neste periodo.
Je Alóm das duas atividades acima propostas, as maskiruiot dos snifin deverão planificar cuidadosamente as ativi

dades normais para cada uma das shichavot. Deve-se aproveitar ao maximo o periodo de férias, intensificar as
atiatividades, reunicos, messibot, haflagot mais longas, artzaot, Yon Hashichva, ftonut e tton=kir dovopao fun=

elonar, visitas, saidas, ote.

Em datas, O calendário que a Hanhagã indica é o seguintos
o São Paulo 3 20 a 28 no kibutz.
P.hlogre 2 27 a 30 com local aser indicado pela maskirut do snif. Devorã ser concontrado, preforivol

una haflagá.

* Rio e 272 30 quanto à local, idem a Porto Alegre.

Kinus Artzitz 2, la 3 de agosto no kibutz
Peguishot da Hanhagá con os snifims dia é do agosto es São Paulo
Volta e dia 5
Periodos de atividados dos snifimz São Paulos 1a Be 25 a 30; Rio, Curitiba, P.hlegro o Bellozizonto: | a 27.
Esquemat izandos

  

sentnário— seminário
Sao Pasto| sntfim | “o Kinus 4 volta

17 2 25.7 303 | ? 3 + sf

latividades do 5011 550 Raג ויי
iatividados Rio, Porto Alegro, Curitiba e Belo Horizonte|
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O seninário constará de 3 blocos, subdivididos en diversas partes, conforme os chavorin "podoráo molhor conpreendor

con o asquona abalxo. O 12 bloco, una parto geral teórica, sora desenvolvida pelos chaverin Nunho o larkin en Sep

Paulo, Runho no Rio e Markin om Porto Alegro. As duas outras partes, a de shichavot o notodologia, deverão ser dg

desenvolvidas por chaverin do próprio snif, do acordo con as suas necessidades o problemas específicos, proforivel

monto pelos neraksin dos respectivos chuguin. É preciso prepararen-so dosdósjã. Enviaremos mais instruções em

breve. Para a parte de metodologia pratica eventua lmento sigam, quando necessários, chaveris esppciais (Massada,

linho e outros).

Partegeral |- Educação: [a- Educação burguesas [a sociedade
4
a escola

E b= Educação no novinentos [Tundanantos e objetivos aducativos

educação do carastor
educaçãointelectual
haghshama atzmit = profissional ização e proletarização

C- lsios de educação: (à kuutzã
o nadrich

2
ls sinbolisnos e o condictonanento educativo

- os programas

£= Hotodologias |Intredução
lorática) |Trabalhos manuais

Tzofiut - sinbolisao
Messibot - Onegual Shabat - Chaguigot

lomsj 9 Vaadot do Sbblbhavot

3 Organização: [a Kvutza 2
a Sehichva
o Shug

ê : . o Vaad Hanadrichio
o Kinus Chinuehf

Shichavot: Em cada shichavá
le analiso da idade

| 2- a shichvá no movimento: o madrich e a kvutzá
3- educação do catactor
4. educagao intelectual

5. educação nacional

6- educação social
7- educação sexual
8- motodotogta ,
De a atua! shichvas planos futuros

| Untodologiapráticas

|

caneções
danças

tzofiut
jogos
fostas, oneguél shabat, ete. 
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Queremos levantar un ponto con os chavorinz rosolveu a Hanhagá de que os gastos dos chaveria
para o seminário é as machanot corrarãs por conta dos snifine A Hanhagá ficará con as gastos
decorrentos de Kinus o do envio do chaveria que orientaráo os seminarios. Todas as demais
desposas corren por conta dos snifim, por se trataren de atividades locals. Os snifim que fa
rão machano? no kibutz,- (ou haflagot) devoráo tratar diretanente cos a maskirut do kibutz, do

problena das quotas.

O snif São Pauto realizará machanot no kibutz, nos seguintes periodos: tzofin=solelim: de 13
at 18; bonin=ngapi!inemaghohinias do 26 a 31.

0 snif Rio realizará 8 machanó de bonin no kbbuta,|no periode de 18 a 31. Somente de que a
partir do dia 26, terá que ser com um madrich de São Paulo, pois o madrich do Rio deverá vol
tar para participar do seninario de seu snif.

Os snifin Belo Horizonte e Curitiba deverão participar dos seninários doRio, São Paulo ou
Porto Alegre, dependendo de sua planificação de datas. Igualmente deverão, so possivo, part]

elpar das machanot, ou realizar suas próprias machanoto

ia medida das possibilidades, tambón chavorin do Norte deverão participar das machanot, semio
nário e kinus. As duas prineiras atividades, con São Paulo e Rio, dependendo de que data lhos
for mais conveniente.

É preciso ficar bastante claro de que as atividades deste periodo devorao ser as mais concene

tradas o intensas pessiveis. Além das atividades normais, planificar outras para os dias de
Semana.

Esperamos urgente resposta dos chaverim. Sem sais,

Alot v'Aghshem

aii
& PI Nanhaga Artzit

 


