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Se Paulo, 1 de março de 1960

Ao chaver
Chinuch Hasnif

Queremos através desta iniciar os primeiros con —
tactos que se fa zem necessírios; antes de mais nada, algumas responsabilidades
que cabem a chaverim, e que devem ser imediatamente atendidas, permitindo um -
funcionamento nozmal da Machlaká,

a - os chaverim enviarão em seguida: He
- nova sistematizacao educativa
- constituição de chuguim
- propostas de chuguei limid e Grupo Alef

b - dividiremos determinadas responsabilidades por chaverim, que devem ser ela
boradas em datas previstas:

- Tochnit semestral (formas de trabalho, complementação, festas judéáicas,-
etc.) - esquema = A nna (envio imediato).

- Orientação semestral shichvá bonim (envio imediato) = Aron

- Estudo de simbolismo - Anna (abril)

- tomas o artigos para o Daf Hamodrich (discussão e comentários em ohuguim)
- Nair = (envio constante)

Choveret Mímica = Kapulski

assim como ficowivisto, deve-se onviar à Machlaká, tôda inovação em maté —
ria de Oneguei-Shabat, para permuta entro snifim, O mesmo deve se verifi -
car om matéria de poesias para jograis, teatro, etes

queremos elaborar uma bibliografia de chinuch, para tanto chaverim devem —
enviar listas de livros de seu conhecimentos,

Estamos à espera dos primeiros relatórios
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S, Paulo, 8 de março de 1960

40 chug de solclim

aspecto atual - temos claro que, com a passagem de det rminada geração (Seará,
9.2. e Poho, Gadná Ctba., Aravá Rio) para a shichvá de bonim,devemos orientar um trabalho imenso com a shichvá e, primordialmente, com as =novas kvuizot de segundo ano quey na maior parte dos snifim, ainda nao se apresentam cristalizadas.

metas para o mês de março
tiul hashichvá
preparo do cheder hashichvá
haftaah (surpresa) - cada chanich deve trazer senanal=mento algo seu, como surpresa para a kvutzé: um postal, um inseto, um livro, comestívois, solos, etc. É uma razão a mais para o madrich procurar o chanich dusTrento a semana, e mesmo, conforme a haftaah (selos, borboletas), permitirá ao -madrich, de uma forma menos artificial, penetrar nos intorêsses do chaniche

exposição - Nossa cidade - esta exposição que é útil -porque pode abordar uma série de temas (difer nças sociais, o trabalho nas fá -bricas, costumes locias) além do que, movimentará bastante o chanichs a procu -—ra de notícias em jornais, visitas inclusive coletivas a determinados pontos dacidade (fábricas, museus), e conforme a orientação que se consiga dar, constituirá um trabalho sério de Pesquisa, Chaverim podem usar a forma outra, aconselha-da há algum tempo atrás, de caráter individual: enncurso de reportagens,
tema para iom hashichvá: Antoine Saint Exupéry

o aviador
o homem

chug hashichvá = propomos que o chug forme um pequeno shituf para compra de material de estudo pe

 

 


