/
Enviamos a chaverim, para uma primeira apreciação, o esquema do Tochnit de Maapilim,

que recebemos da Maskirut Olamits

y Huo

tema: Nossa posição social (35 peulot)

1
2

Problema do indivíduo na sociedade (duas peulot)
Mundo atual = problemas sociais (6 ל

3 - Desenvolvimento do pensamento socialista (10 peulot)
4 Valores do nosso socialismo (7 peulot)
5 - Pontos de realização socialista (8 semannad
6 - Silkum (2 peulot)
Seminários - neste ano temos dois seminários, relacionados ao tema judaismo

1 - Tanach, o Talmud, Época de Ouro, Shulchan Aroch, Chassidismo, etce
2 - O problema nacional

pm

Segundo Anos

- O Sionismo Socialista (9 semanas)
- pensamento de Moshé Hess, Nachman Sirkin, Ber Borochov, AD. Gordon
Borl Katzenelson, Ben Gurion»
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O Estado Judeu Socialista

O Estado de Israel (12 semanas)
conhecimento do país

Tzahal, Defesa, Nachal
Independência econômica

A Histadrut no Estado

Relações exteriores
a educação no país

minorias
desenvolvimento do país - agricultura e indústria
Kibutz Galuiot e Klitat Aliá

Kibutz (14 semanas)
Toldot hakvutzá
O indivídud na sociedade, o indivíduo no kibutze

Igualdade no kibutz
O trabalho nok kibutz
Meshek mizto - economia kibutziana
Tarbut

-

Educação coletiva
Organização chevratí
A chevrá na kvutzá
Nível de vida

Kibutz e Estado
Kibutz e socialismo
Movimento kibutzisno
Movimento juvenil e kibuiz.

se adaptam às necessidades das
Transmitimos também =lgumas propostas de seminários, que
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shchavot de bonim e maapilime

Herzl

Declaração Balfour
às aliot

Mandato

Estado e klitat aliá

Organização estatal
Movimento chalutziano como realização sionista
Concepções do pensamento socialista
Kropotkin, Landauer, Marx, Lenin,
Saint Simon, Fourier, Owen, Babeuf, Proudhon,
Lassale, Bernstein e outrose

=

Experiências de comunas no mundo

z na Rússia, formas diversas de colonizaAs diversas comunas nos Eua, México, kolkho
gáo cooper shitufí em Ereta
História do movimento obreiro mundial

Mundo Arabe
- O povo árabe e o Islam
- viás dos povos £rabes

- Países árabes - nacionalismo
- Péátróleo como fator de desenvolvimento da regido.

- 3180888 182681 e países árabes.
O Tanach, o. Talmud, a Epoca de

Ouroz Shulchan Arochy Crassidismoy, etcs

Os partidos em Eretz Israel

Formas de elátigdos para a Knesseño
O govêmos
sistas,
Partidoss Cherut, Sionistas Gerais, Progres

veliiosos, Mapais áchdut A-

vodá, mavam e Maki.

de desenvolvimento dos programas,
esclarecimentos - não se estebeleceu uma linha fixa diversas características locais
às
er
obedec
devem
já que os mesmos

de cada מל.

a em seus de foi organizada uma comissão que estudará éste program
talhes

a comemoração da
Estuda a Machleket hahadrachá, formas (tekes) para
passagom de shchavot

WM,

