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Chaverim, shalom: 
% 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 espe-

cificamente - "Chodesh Haachwá", como outro temas
Alêm disso, e principalmente, como: em amos anteriores, deve-se apro-

veitar 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:
1 10 anos de ¿Erez - 22 mifal tmuati — Chodesh Haachvá
2 Maior ativização
3
4 E Chalutziut

Passamos ao

1 - Abertura
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.»

2 - Oneguei-shahat. >
- Erez-Bror-Chail

16 - Amizade ( solelim ou tzofim)
23 — Tnuá no mundo
30 - Sucot

abertura
Artzaã —"Hatodaá Haiehudit"
à noite - Kol Nidrei

18 Tchudfada ( dia inteiro para todas as shichavot)
25 Tiul geral | com a ginkana 268110888 no tiul que

precedeu à última Veidã)

ICHUD HABONIM (DROR).   
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—Mundo árabe — futuro das xelações Israel-Países frabes

- 0.N.U. — panorama do mundo; tipo de relações entre povoss 4

98981010 1201800886 indivíduos; entre grupos e entre nações.

4)Naite cultural
-- Sôbre o"Congresso Internacional de Crítica de Arte”

(dado por 288668 06 fora)

|ER
a)Chug Wiktzof - a) O trabalho na escala de valores dax

sociedade

b)'A automatização o a valorização do trabalho;

automatização eo indivíduo.

e) Expósição:— Bvolução da técnica e seus reflexe

xos sôbre o Homem

à) Visita a escola técnica

b) Discussão entre maapilim-magshimim sôbre Escola Técnica

como forma de profissionalização(importante )

6) shichvá de tzofim
Tcmdfada
Tiul geral

Mossibá de encerra mento

ךסמ 188210008 - "4212886" -filme

"Hatzolé"

7)shichvá de solelin
Participagao nas ajívidades acima é mais,

ךסמ 2888181 - " 8da mundo: = folklore"

"Hasolel"

0000286 668

8) Messibá de encerramento = por shchavot o programa

Messibá0

ser a melhor oportunidade para introdução

03% introduzido»

-

o Chodesh Hatnuê pode 4

do tilposhet nos snifimemíquo ain
da não

EdlId

Ainda estamos aguardando 0 envio dos formulários preenchidos bem

como a lista de chaverim em 4a. sério.

Sem mais, Por 0Tas

Alei Veagshem ICHUD HABONIM (DROR)  


