
Ãcs chaverim madrichim
snif

CHUG DE TZOFIM

TOCHNIT DE MARÇO - SHICHVÁ TZOPIM

. Queremos relembrar slguns pontos essenciais para o
cio do trabalho com a shichvá:

רב - . a . . . , . :
2mpliacao - visto o numero reduzido desta shichva, principAlmente nos

snifim maiores, e a nocegsidade de seu aumento. e

embiente -- devemos ter uma preocupação constante para que haja um am
biente proprio de shichva, tonto no que tango o chéder, -
quanto os seus intorósses e atividados espocificos.- -

metodos_ - 0 Tochnit de Tzofim resumo bem: "O madrich de tzofim pro-

cisa prevsnir=se contra a predisposição negativa que coxis

te em geral no chanich em relação a uma aula oseolar;'gro

sua secura e didatismo, À sua falta do vivacidade e atualidade. Procisa

saber partir dos interesses naturais do chanich e à base deles transmi =

tir o que deve ser dados
4

programa « de acórdo como esquema de Programa Definitivo. O prinici-
pio da Educação Viva devó mais do que sempre acompanhar -
as sichot do segundo ano, para que as mosmas tenham bom

proveito.

“do nome + propõe--S6 que nas kyutzot, preferivelmente na primei-

ra ou sogunda reunido, coâte-se aos chanichim a ori -
cem ou historietas relacionadas com seu nome. (o nome próprio dos chani-

chim, Eva, Saul, Miriam, 8%0:45( Ea

Pode-se inclusive pedir numa poulá que todos procu

rom em livros ou PR a seus pais e na próxima reunião fazer uma -
constatação geral

Itonoi =kir temas relacionados és sichot (por ex: a uma sicháde
transpórtes corresponde um iton-kir sôbre tipos de a-

vides). , -

Nossacidade - material fácil de ser recolhido.” Procu
rar despertara atenção do chanich paz

rs cecórtos do jornais quo falem sôbre a situação de crianças nos baixros
pobres» é -

Erabelhos para & shlichut - Produtos e coisasdoBrasil; oxs: a umTodd
Corr esponde o -

toma 0826 - 8 devorá conseguir a planta (folhas oú caule) ou fotogtaT="?
fia da mesma, grãos, grãos torrados, saquinho de po, marcas diversas,--ete.

2 outro, mate - planta, derivados, bomba, cuia, otc. E Assim também) mos

das (ums sório determinada tom explicação das legendas), borboletas,“flo
ros, pedras, tipos de terra. Do acompanhamento que Ós madrichim' deremà
esto trabalho êle poderá ter muito bons resultados. Serão ה
te entregues 1 shlichut chalutziana que og lovará para Israel. 0

Iton Nacional - encarregado - Snif Recife. Chaverim devem providenciar —
imediata remessa de artigos, SL

Atividades - saidas para colets de material para os Trabalhos Shlichut.
Mossiba de Purim 4
inicio do ensgio da peça de Pessach

Esperamos que a aplicação do esquema traga bons resultados
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