CIRCULAR II
CIRCULAR DE CHINUCH 11;

São Paulo, 31 de Março de 1955.

MACHLAKÁ DE CHINUCH
SN IF.

CHAVERIM IEXKARIM - Shalom:

1 - Seminário de História Judaica - De 800260 000 a resolução da peguishã, do Chi-

nuch deve realizar-se por ocasião de Pessach um seminário de Historia Judáica para as shichavot maiores da מל. Cremos não ser necessário entrar no morito da
questão (Educação Nacional)
8 já a discutimos em diversos Kinussim e especial-

mente na Última

Peguishá.

:

Segue junto à esta _Uma proposta de esquema sobre a qual os

chaverim podem basear-se.

Está claro

8

não

se trata de

um seminário no

estilo dos

avo estamos acostumados a,fazer no movimento - não um seminario cuja diretriz e a-

nalise geral mas ao cor14rario parte de um estudo especifico de Historias.
Em ves Paulo surgiu a ideia de convidar um professor de ¡judaismo (um destes bons 8
ב
.
,
.
profundos conhecedores). Achamos interossantes nacionalizar a ideia - sera de muito
valor ao movimento aprender algo de História Judaica atraves de bons professores.
.
+
.
.
+
Mesmo que suas condepçoes de historia sejam diferentes das nossas, o que nao deixa
de ser bom,

isto é, o conhecimento de conceitos novoss
Em alguns snifim jelo que sabemos, não há professores e naturalmenie os chaverim mesmos deverão dar os seminários.
2
4

A Peguishá tambor recomenda a formaçao de comissões de estu-

dos de fases da história.

Isto dever-seca

fazer apos os

seminario,

2 - PROGRAMA DE LIBERDADE - "ABRIL" - Na última circular notificamos de que seriã
enviado um Lamadrich do mes de Abril, especial para as comemorações da Liberdade,
A comissão de programas reuniu-se e decidiu de que devido à importância enorme
destas comemorações, devo-se de forma concentrada inelui-las nos programas para
as shichavot menores e para Maapilim-Magshimim, artza0t. Naturalmente somente 9
8 Chinuchi pode agora incluir ou nao as mesmas de forma definitiva. -Em carater
precáriox propomos esta modificag ão é achamos que através de sichot completas e
profundas sobre temas como Pessach, lom Haghetto, Ilom Hatzmaut, comprendidas em
seu sentido-geral - A LIBLRDADE - A luta pela Liberdade no povo judeu, poderemos
transmitir nossos valores e nossos anseios.
Por esse motivo decidimos não enviar um Lemadrich que comprendesse todos os tomas
mes sim sichot para cada shichvá sob o título de "Programa de Liberdade - Abril.
Devido ao acúmulo de trabalho da Machlaka elas serão enviadas cada tema com diferenças de poucos diase À forma técnica será a seguinte
Pessach para Tzofim - Solelim Bonim - enviada até 1/4
Ghetto

”

Hatzmaut "

nie

,

$"

"

"

>

"

"

5/4

IO

38 de Maio - Lamadrich Geral - enviado ate 15/4.

- PROGRAMAS DEFINITIVOS - 0 programa definitivo segue normalmente, em fins de

2 para ser aplicado em Maio. lía snifim que nao responderam ao questionário da

situação dos programas. isto e demonstração de desinterosge completo e a situação
não pode perdurar mais insistmós na resposta aos questionarios

