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programes de maçhanot = seria interessante que quando
80 visse os prosramas definitivos e aproveitando o es
tudo da shichva que se estara fazendo, que fossem eg=

tabelecidos tasnbem temas que,girvam de programas defã
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- O Chug - análise Egral, finalidade, grupo de trabalhos, grypo

de educação, noryas de trabalho, madrich e kvutza,
madrich e shichva
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na kyutza e na shichvas o que e, o que dever ser, im

portancia; falhas observadas; necesgidade de estudo
$ preparo; como se prepara uma peula é o que deve con

ter;
interesse a despertar =» formas; O conhecimento
do madrich; o contacto do madrieh com o chanich; o
contacto entre chanichim; trabalhos em casas

A medodoiogia foi dividida em de pe e sentados 4 sentada, deve
ser introdyzida pelo responsavel pela shichva, ja que em alguns
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tiul e haflagás messibá, juri simulado, iom hashicivá, exposição
epro « orquestra,

siféia, teatro, visitas, saidas, vaada de shi

va; fumo, simbolismo, disciplina, ivrite
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Sobre isso ainda esgreveremoss

Pedimo=wlhes que se houver

Sem mais por ora, um cordial.
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