são Paulo, 18 de agosto de 1954
Caros chaverim:

Tem esta a finalidade de esclarecer o funcionamento do 8185008 00

educativo, nos snífin atreves do Yom Yun (dia de cotudo)e

E - 0 YomYun ten a finalidade de concentrar os chaverín na terctira ses

Mena de coda m6s, peral a) rever, b) estudar, 0) plenifícar a atividade 0008 1
va mensal das shichavote

11 = Visa o Yom Yun não sômente a melhor planificação de trebalho educa

tivo, mus uma aprofundização na atividede ñe chimeb eo todos os aspectos»

11» O Yom Yun deve ser devidamente preparado, com todo o moteriai educa

tivo necessário, para seu vom exitos

bivide-se o Yom Yun em duas partes: (Gola periodos int: gral. de un dia)

a) parte dos chuguia, b) parte

gerale

1 > ץ2
Sos chucuimi +» (aconsolhavel domino a tarde ou a noite) reus
ne-se cada Chuy ex separado, visando orientarse dentro de seguinte esquema
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608000 geral - munórica e educativas
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10040 - os que 0ה5 מעהע, 80 006 salram, situação de
0009, 1260028080 no movimento,
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de mês deverão cer asintetígadas e apresentadas

un42105 do chus, em rodízio, obedecendo «00 seguintes
pontos!

* desenvolvimento do coquena « cotudo da sichá

» bibliografía para wudplebín é chanichim
* 6500010168 em torno ag sichot
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es ponlot
dd
.
esquenavização 6 desenvolvimento 600%

,

Jogos,
canções cu> danças, trabalhos mencaso 6tos
4
ña
₪é
4

2

x

* planificação, esquenatizasão

é
e todas as ctividados geraie (o quo será,

por quen será prepursida, O neteriai para a preparaçã
o, 10"

cal, questões: tecnicas, eta.)
É
x atividades é
* apresentação das atividades do mí:

pelo merakezha 01000 6 8 participação do sua ahichvãs
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 "בזיchuuim se preocuparen en especial nas
artes de neos
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