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Machleket hachinuch
Maskirut Olamit

Procuraremos desde o início do semestre manter 08 -
contactos necessários com a Machlaká, relatando algumas atividades bá-
sicas, explicando nossas necessidades, comentando material recebido, —
etc.

Seminário chinuchf (formas e conteudo)

conteudo - partimos de artzaot gerais (História da educação; - Tntrodu
ção de elementos gerais de Psicologia; - Problemática do jo

vem, com o qual trabalhamos), paraartzaot e debates por chuguim-: es-
pecífico da idade, suas manifestações - ) literatura, música, teatro,-
desenho, reaçõesdeterminadas) - finalizando diâriamente com chuguim —
de danças e canções. O chug de bonim, obedeceu a um programa de Corren
tes Fundamentais de Psicologia, que após semelhante estudo, poderá ser
aplicado a um chug limud nos snifim.

forma - guiamo-nos constantemente pela forma exercício, como fazer, ou
seja, ilustração prática às sichot por chuguim (leitura de ar-

tigos de tzofim, audiçao de discos, exposiçao de desenhos, feitura de
maquetes para ambiente de shichvá), assim como exigência de participa-
ção direta de madrichim (que argumentos fornecerias para ambas as pare
tes em tal e tal juri simulado? - que kishut farias para tal chag? 0r=
ganize um torncio cultural sôbre judaismo para esta shichvá — tens em
mão um artigo sôbre educação shomrica, tens alguma crítica a fazer? 9)
etc.

Atingimos a meta preliminar de uma aceitação críti=
ca dos tochniot hadrachá, ou seja, mais critérios pessoais, maior sen
88080 de iniciativa chinuchí,

Seminário ideológico (maapilim magshimim)

O Seminário para maapilim girou em tôrno dos temas +
Judaismo - História do Sionismo - Movimento Obreiro e teve por forma
artzaot gerais, chuguei limud (grupos em tôrno de livros específicos)
e à base dos mesmos, preparo de teses,
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- Através da forma chug lirud — torna-se perceptível
nossa intenção, de não só transmitir conhecimentos a nossos maapilim
- comoa preocupação por sua absorçao em forma de raciocínio — uma a
ceitaçao menos formal e mais crítica de fatos base.

Estudou a shichvá de magshimim, o século XX em seu
aspecto econômico - cultural - político - procurando focalizar a re-
lação homem sociedade, enriquecida pela crítica de materiais recen -
tese Para o preparo em geral dos seminários, foi-nos de bom auxílio
os livros enviados pela Maskirut.

material - Sofremos deficiências no campo de material literário para
oneguei shabat, messibot, teatro ( e envio do livro do Ki

shon seria muito bom), etc.

É necessério que chaverim nos enviem, de forma ur=
gente, um esquema mais detalhado da proposta, no mínimo, do primeiro
ano da shichvá de maapilim (Nossa concepção social), para que possa-
mos efetuar um trabalho uniforme, além do que, esperamos ter noções
das datas de preparo final do programa geral.

Esperamos contacto breve

Aleh Vehagshem 1

p/ machleke
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