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Ichud Habenim
assuntes Machlak£ de Chinuch

Estames iniciando e novo ano de trabalho, e desde

então quere,

| 5 formular algumas prepestas, que cremes de proveito educativo para e
movimento, algumas das quais já enviadas em carta anterior:

1 - Sichot para chug hachaná - elaberames um esquema de estudo,
mas continuamos nos ressentinde
pela falta de uma cheveret que oriente madrichim de tzefime
2 — Sociologia judéica

- na revisao: que estames fazendo
em nessa programação para maapi
lim-magshimim, percebemos que es mesmos não pessuem determinado lastro =
de valeres judáices - além do que, e estudo da nacienalidade judíica
manifestações de seu nacienalismo, já nae ecupam um período de estudos
-(meio ano), come e era antos, Temos na realidade um peuce de urgência
nesta questao, e gostaríamos de saber epiniae de chaverim,
3 - Cheveret sôbre Machanaut - auxiliaria na eficiência e bea
qualidade das machanet.

4 - Coletânea de Centes

- Sefremos uma deficiência muite

grande no campo de literatura à
sraelí, que cemplementaria nessos eneguei=shabat, iemei-hashichvá, etc.
5 - Trabalhos manuais, chev.

6 - Recomendaríamos a confecção de um Tochnit sôbre Juventude

em nosses dias (bonim, maapilim e magshimim) - valeres e caminhoes - alge
que esclareça e negativisme particular de determinades grupes do século,

que têm sua base na juventude, e um peuce de visão sôbre e preblema em —
geral; seria também de interôsse o utilidade uma publicaças sôbre Valores
de nesso mevimento.

Esgotou=se também o nosso Tochnit de bonim 6B, pelo que gosta-

ríamos de receber nova remessa,

Chaverim enviaram-nes um catálogo de publicações misicais;, ne

qual assinalamos aquelas qus nes seriam úteis, e que na medida das pessi

bilidades gostaríamos de receber: (segue anexo),
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Quante ao semel e tilboshet do Ichud Habenim, estamos âespera de erientação da Maskirut Olamit.
SIS

Publicações machlaká 12 semestre

choveret dos meses - falta-nes apenas elaborar o mês de Agêôsto, Monsalmen
te enviamos complementação às mesmass

ane anY»: lamadrich nº3 - publicação que obedece ao mesmo caráter de
terier — coletânea de artigos sôbre problemas teó-

ricos e práticos de educação,
Orientação shchavot

- tema central de nessa programação - orientação odu

cativa direta da Machlaká para os chuguim - progra
2
etc»
mação do mês, sichet para chug, metas para shchavet, artzaot chinuch,

- sairá e núnere 3. desta publicação. Ampliaremos é —
campo temático traduzindo e intreduzindo artigos de
Israel” que —
m diversa, Pediríamos que aumentassem o mímero de "Aqui
e uma divulgação fácil e interessantes

Diunim ++.» ».......

às
Gostaríamos de conhecer a apreciação des chaverim quante
às suas datas e esque
nossas propostas, assim como uma orientação quanto
s de nessa machlaká e
mas; esperamos intensificar mais ainda os centacto
os responsáveis per Chinuch na Maskirut Olamit.
Aleh Vehagshem!
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