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Assunto — Quiúbro — Chodesh Hatrgá

%

Enviamos aqui uma proposta de tochnit para o; chodesh Hatnuê, sendo:

que o adiamento da reuniap de Hanagá para o fim dêste mês não permitiu que
se efetuasse discussões: de caráter mais amplo,o que virá influenciar nêsse
tochnit. Tampouco o material complementar não será dos maiores, poisnas

chovrot editadas nos: anos anteriores existe bastante material a ser aproveit

tados

E:

Como: tema geral central para o chodesh, propomos — O anos: de

Erez - 2º mifal truati” e para as shchavot de tzofim e solelim, mais especificamente - "Chodesh Haachwá", como outro temas

Alêm disso, e principalmente, como: em amos anteriores, deve-se aproveitar o Chodesh Hatnuã para u'a maior ativização geraldo snif e shchavot,
para harchavê, o que se torna mais propício num mês de atividades intensas
e bôas: e finalmente para O trabalho de profissionalização que até agora
não foi iniciado nos shifime Resumindo, portanto:
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10 anos de ¿Erez - 22 mifal tmuati — Chodesh Haachvá

2

Maior ativização

3
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Propomos que se dê no dia 4, por ocasiño da messilá de Rosh
Hashanê, com um mifcad' ou tekes( onde não for possivel mifcad) antes: da

dita messibã.»
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Artzaã —"Hatodaá Haiehudit"
à noite - Kol Nidrei

Tchudfada ( dia inteiro para todas as shichavot)
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