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chaverim:ש"ה"

Va planificagio dsbtivid:

0013%,
Hanhagá Artzit estabeleceu, como orig

eselitismo e a preparação de madrich ir
: 0 proselitismo, pre

mente, nos varios snifim, devera

,Ximo de atividades dara 1188-108 4
|

devendo-se consolidar ea

Era, por grandes falhas no campo edu
te dos madrichim. Todos os altos a
desta vez nao pudemos verificar dina
gária a realização de tim Kinus Chix
Resolvemos outrossim realizar um sôming
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(Uy)
a

defles-dd julho, para o movimento, a
dois marcos: o trabalho de pro

ts senyolvido mais ou menos intensa-
80 maximo neste periodo,de ferias,

Bulido, fazendo-os participar do má-

Vimento se caractorizou, via de re
m parte a insuficiências por par-ivemuçamos no setor educativo, ainda

ey. na pratica. Poristo não cremos neces-ES não ha O que rever, em resoluções.0Q-de chinuch, visando tras finalidaAtiongias-dosmadrichim do movimento;2) fornecer uma base te ricaparapóbterior desenvolvimonto ideológi-os madrichim no esmpo educativo.

> principais: 1) cobrir algumas ins

3) rever os nossos conceitos edugativos em termos de discussão.
O seminário,

contar com a participação de todos

ou prejuizos consideraveis,
e que se lance
neste poriodo.

para seu bom aproveitamento, devo ser concentrado, eos madrichim.
fica-lo, e as demais atividades do snif, de formas

Propomos que o semiñário ocupe 4 dias no meio da semana,mao de chaverim não madrichim para os trabalhos necessários dos snifim,

Alem disto, 98 chaverim devem plani-
ques estas hão sofram interrupções

O seminário de chinuch constara de:1) parte teórica E
2) parte prática] a) canções

b) danças 8) tecnica
0(%
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3) problemas específicos dos mnifim.

Havorá 80008 uma parto polífico-idoológica constante do: 1) atividades sul-amoricanas

2) kinus do Ponloi Sion *
BBlatos e análise crítica.

Serão orientadores do seminário: parte do chinuch: Markin e Nunho

parte política: Ervin
parte pratica: a'ser constituida, provavel”

monto contará com os chaverim Zinho, Massada e mãás chaverime.

Em datas o calendário que a Hanhagá indies é o seguinto:

seminário Sáo Paulo: 20 a 24 local: kibutz
Seminario Rio: 27 a 30 lácol: snif indicara (deverá ser num local concentrado,

“.. talvez una haflaga)
Pominário Porto Alegre:27a 30 local;iden;29: Ri

Kinus: 1 a 3 de agosto local: são PAbso DG : 2

Peguishot da Hanhaga com os snifim dáWas 34664 local: Sao Paulo

Volta: día 5 de agosto.
Periodos de atividades dos snif

Esquematizando:

Kinus volta

1 22 PE
1/7 18 20074. 24252 227 33 12 3.4. 5/8

alxidados snif S.Paulo. . atévidados São Paulo

ades Rio; Pehos Belle o Vuritiba

Obsorvagdes: o snif Sño Paulo realizará machanot no kibutz, תספ 890011003 1

toofim-sololim - 13 a 18

bonim-manpil-machshimim - 26 a 31
o snif Rio, roalizara machano de'bonim no kibutz no seguinto periodo:

18 a 26 com madrich do Rio. Os bonim poúdero ficar no kibutz a

tó o dia 31, mas a partir do dia 26 com madrich de São Peula,
porque o madrich do Rio devora Voltar para participar do sominá

rio de seu snif.

Esperamos urgente resposta dos 0 Sem mais E

Alei v Aghshem

IJchud Hranoar Hachalutei 

 


