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Chaverim, shalem
Queremes nesta tratar des pontes relatives à
machanê de benims
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)1 Pregrama de sichet -

Preblemas Israelis.

4
Deverá esse programa dar ae chanjch cenhecimento
daquile que
e Medinat Israel e seus problemas, liga-lo emocio
nalmente, nemtanto
pelas sichet cemo pelas peulot complementares
e Levantar una serie
de discussões 6168 08 qe o proframa se
transforme numa série
de dados s8cos. 0 programa foi subdividido da seguin
te formas

1% sichá - Introdução ao programa(sichá geral)3
da colenização e desenvolvimento de Eretz iabistórico
Independencia;
YI EEE
;

od a  זלsituação do pais no
momento
e

cneme

8

chrur.

sichá > xiitar asi - influéncia do elemento humano sóbre
os
2
processos economicos,
ys

políticos, etc; proveniencia das
diversas aliot e suas idiossincrasias; adapta
ção nacional, cultural e econômica; o sabra.

sichã - Economia Isrgeli - pais de imigração; recursos ;
Me
pituach nos ultimo

Rpm

s anos; exportação-importação; a in_ Gustria; nivel de vida; independencia económica.

sichã - Agricultura - o desenvolvimento da produção
agrícola;
a agua;

% por

super-produção; exportação; industrialização.

5% 41018 - Base social - a classe obreira ; seu papel
ha construção do Estado
An

;a Histadrut; composição da classe obreira;
os outros setores da população;

ICHUD

HABONIM (DROR)

%6sichá - Moshay e kibutz - formas de organização social e econômica;
atuação politica.

t
A

y

-

2%31003 - Democracia Israeli ; partidos políticos; o movimento obreiro;
eleições regionais.

yr -8% sichá - Bitachon e política externa
yn

Wiz

ש

SÊsichá- Debate: chalutziut; carreirismo e juventude.
_ Os títulos das sichot ainda não dizem 9 que deve ser dado e sera

função do chug discutir o nivel de cada sicha a ser dada a cada uma
das

diferentes kyutzot, permitindo o programa tal elasticidade.

,

Cremos não ser necessaria a edição de nenhuma choveret com material

para as sichot, ja que este pode ser encontrado nas mais diversas publiações, tais como : publicação da M.O]amit sobre 10 anos de Medinat Israel,
Rets de problemas israelis, etc.alem do que possui cada um dos madrichei
cnone

2)Seider Haiom padrão :
:

- Alvorada

- ginastica
5
> higiene e arrumação
5- mifkad

ivrit ou lediat haazetz

E cafe
€ peulot
cm

banho

-

lanche

5 almoço, descanço
5 esportes

2 auge: omanut
antgrnoturna
2 peula
E mifkad

"a

0,

DIAS

tividades diárias:

Manhã

larde

Hoite

18

sichá geral

medura(p/snifim

19

normal

artzaá -música

20

21
22

"

tiul à cascata
normal

as apresentações)
israeli

guerra escáutica

peulá chevrati

p/kvutza

o+shata t(cultura
oriental)

DIAS

Manhã

23

descanço

24

Jarde
108 Iun

normal

25

DIA

Noite
Humor e jogos

normal

torneio cultural

ESPECIAL

26

normal

normal

27

normal

Juri simulado

normal

Debate final

28,29 e 30

31

MASSÁ

E

aPEDRAdo SINO.

TOM HATNUÁ LEMAAN HAK$K;L (encontro com maapilim ma gshimim)

Observação 2- no dia 23 pela manh
ã o descanço se deve à que nenita
dia
anterior haverá uma peulá que decorra
durante a noite,

4) Responsáveis

0

e
Noé - ivrjt e ismaelografia
ginastica

.

E

o. shabat - Cultura árabe

Dani- Côro —

Torneio cultural
tzaa - música israeli

Bernardo - O.shabat - Tu-bishvat
- guerra escautica
- jogos

$

Jaques - kishut

esportes

Arnaldo - dansas
ivrit e israelografia

Benjamin - juri similado

sicha de introdução . ל

tua

+

ב

= 8 final
medurá p/snifim

Nair - debate final

Como observação final queremos

acrescentar que o chug da machané
uma vez reunido podera discutir a maçha
nê
lo que ainda puder ser modi
ficada (sendo o limite o tempo disponível) naqui
que, infelizmente, razões
tecnicas impedem um encontro de todo o chug ja
axtes com à devida antecedencia à machane. Observações aínda podem ser envia
das a Nair. 2 ₪
Alei.
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