
 

 

Ao Chus haBonim 3

Conforme elaboração da ultima reunião de E,A,;o tochnit do C. heBonim

no seminário chinuch constarg 0º +

MAA inincmit.se. ehbot € trebelho e/a sghichvéo.

5 etodolor istiochitde,ER |
rupo de estudos

%) Cneguei Shabat-Estudo de formas € propostes de rsalizaçõão-
aNA

a rovioño do tochnit ac Bonim¿trebalho com

A primaira porte comprendes

e shichvá;estudo metodologico store o tochnit 6(Ace B)'que deverá ser aplica.

ão na maioria dos snifime

No grupo ds estudos seguiremos “ne esquema

Wolf ; Intráuccion a la Psicologia (Breviario F.C.To)

sichot e e orienterão 8 508%688

a baseado no livro de Wernef

ssegundo O ףטפב

os cheverim desenvolver:

Esquema?

AdMecônismo e orgérismmo .

D) A base 01016910" 8 fencmenospsfqúicos- Aron.

C)Percepção, mendria,»prentisegem,emoti
vidade , imaginação »

penssmento-Ben jamine

D) Intel fência motivação-Aren

7) Ppicologia profunda(Freu, Adler, Jung),personalidade-Añ2—

Sendo tete tema difici” 6188 de elsmentosque possuimos e per ser

esta a primeira vez que O incluímos no Baebito de chug limud optamos por

um esquema +podicionsl,afim de não nes perdermos em 31000836058

os rusimentos neceratrias para um estudo mais aprofundado

Y) Significado da Psicologia-Nair

5 6 E
ves: propostas devergo de imiiato SH

conesco devido a escasses em +0.

Cesc nsão recebamos de hoje 5 ums semana, considersremo: êste esquemsi

definitivo, assim como 08 responsaveis e suas respectivas artzaot.

A terceira patte ,debate sôbre Oneguei-Shabat, será feite no chug por

comprender 8856 8 mar parte 08 cheveréh terbut dos sánifin,

Finalmente esperamos que 28 cheverin apesar de todos os pesares

acorretados por machanot, etc., estudem e se preparem pois disto e nada

nea mais está a depender o sucesso 685

Sem mais nos despedimos com votosd de feliz Natal, boas entredas

e próspero Ano Novo»

,
Curitiba ,10711/59 Fr  



jomas prograno

Soxação » percobonos através de últimos discussões, quo falte a esta goraçãos
conhecimentos básicos de nossa concepção social = elementos pri -

momdinis de análise, pars que possamos ostudar, não só problemas do indivíduo mo»
derno, mes todo o qualquor fenômeno históricos Preonchondo esta necessidade, te m
mos O primeiro ano da ohichvá do maapilims

toma Nossa sonconção social (35 semanas)

a - O problema do indivíduo na sociedade (2 semanas)
b- o mundo ao sou rodor, Problemas sociais, Rogimons (6 semanas)

0 € = Desonvolvímento do pensamento socialista (10 semanas)
à — os vsloros do nosso socialismo (7 semanas
6 - as diversas experiências da reclização socialiste (8 scmanas)
£ — rosumo e conclusões (2 semanas)

- esta 6 ב quantidade do semanas proscrita no Tochnit Hadrachã, que deve natural =
mento sor adoptada segundo nocessidados locais; como sempros estaremos procurane
do obter informações 68 Hanhagá EMHoná, sôbre o grau do adiantamento do programa
definitivos

Obg. - para & geração Drom Peflep quo não tove desenvolvimento normal na shichvá de
bonim, ou sojasnão zecebcu boa parto do desenvolvimento das socicdados O =

problemas de civilização moderna, é convenionte que, alguns ע00%08 08 001818 80 =
TA de Bonim, sejam incluídos no tópico a, nessim como, pola formação própria dos me
mesmos chavorim, devonos nos ostender mais, nos tópicos q e Os

- cuider constontenonto da orientação bibliográfica dos chavorim, os mesmos =
devem participar na apresentação do autor de scmena no meg shabate Unviarsmos no=
ves cópias de bibliografía gorale

Geração tdcmê > סמ Ss7ey esta geração ostudou alguns dos aspectos do indivíduo mos
demo e ouviu vaganento sôbre todo o resto do programa, B noconnde

rio vor o que falta complomentar no mesmo programa do

Nossa

concopgño

sociale

4 u. DO Rio, o chavor iwneri, Jovorá formilor, À base de um cstudo 68 =
situação da “im Dorot locsls a possibilidade de um tochnit sínilar,

om PsÃs O programa deverá sor yosumido a um Semestro, para que
sem mo dedicar no segundo semostre Ônicemento a um programa de caráter iaracif,

obse - SOmpre que possível, dovenos tentar organizar discussões com Pequenos grupos
org-nizudos, alhoios À tnuá, O quo sompro acarreta revitalização em nossa =

bagagem06

- inserir na programação nensab, artaaot de carft-r polftico atual,

   


