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São Paulo,6 de Março de 1958

Ao Chaver Chinuch
Snif

Assunto : Mes de Março  Chaverim Shalom

Estamos envianio a programação de março para os snifim a base do Tochnit
Hashaná, que devefa ser adaptada as particularidades de cada lugar,sem perder
o caráter geral.

Marco é o mes que inicia o período e deve portanto 8068 8 concentração para
divisao de trabalho seguir-se uma planificação de caráter definitivo para todo
semestre. Apesar de parecer muito dispersa por iniciar ao mesmo tempo inúmeras
coisas diferentes,ela possii lógica dentro do esquema geral de Tochnit Hashanã-+

Isto significa .,já em março começa o chug-miktzoi,erv-hamadrich, ivrit,artxaots,
teatro, danças, côro etc...

orgenização e estruturação do snif

eleição da maskirut

Éasseifa de madrichim — relatório sobre o Seminário Chinuchi
apresentação dos principais pontos do tema Chinuch do Ki-
a) ambiente de maior exigencia e conteúdo nas e

schavot maiores
b) schavot menores - madrichim
c) chalutziut - 2º mifal
(a asseifa pode ser o 1º erey- hamadrich ou separada)

O- hamadrich 1% 480115de marichim - apresentação e discussão sobre a' programaçao geral de marçous
29 0820068 - ( pessach e iom hatamaut )
3º metodologia - 8 81008 dada no seminârio será enviadaaos snifim

4%8

a parte de Tanach deste mês segue adendo
Purim - consultar o material do ano passado
Tel-Chai e Trumpeldor — Segue junto,porêm precisa ser me-completado com um conto e uma parte de Tel-chail de hoje.Tafat

2 - - + + +Salomao - serao enviados assim que estiverem prontos.
artzaot por serem os temas de carater geral não os estamos enviando
noite-cultural a ser feita no fim do mês em conjunto com a schiichutchalutziana,estando a mesma encarregada do tema.
chug - miktzoi seguiu carta de chalutziut 
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Concurso de 10 Anos Medinat Israel- seguiu carta especial

tzofim"-דה : os da Hanagê Elionaf,
solelim: ar
Bonim ': enquanto esperamos os que devem chegar de BretZ,

enviamos as traduções das primeiras sichot do 1º

ano; feitas pelo chaver Avigdori.

mapilim: programas definitivos

Prograi

 

 

Exposição - regenha política do último mês

Kishut - em relação aos oneguei-shabat
exposição permanente ( machlakã de itenut)
piná de chalutziut
avisos -atividades do més
notáciário internacional

A israeli

Sifria =

Machlaká de Chinuch- em todos snifim criar ou onde houver mantêr-la,

 

Para este mês queremos tirar as seguintes publicações :

- Dapin Lamadrich nº 2 ( em torno do seminário)

- Teatro
=-Iom Hatamaut
- Bibliografia

Sem mais ,queremos relembrar o envio imediato que os snifim devem fazer
da ata do vaa-hamadrichim, e despedir-nos com o

here
P/ Machlaká de Chinuch
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בי

Organização e estruturação do snif

Eleição da Maskirut - relatório Atividades Contrsiss

$ Apresentação dos principais pontos do Ximus e Voidá,

Assefá do madrichim — quais são os critérios que tivemos para reestrutu
עפע 05 chuguin?

Tochnit Hachodeah

Shlichut Chalutsianas

Oneguei-Shabat = 3) 0 Campo

2) Noar - Chag Hamaalot,

3) Salomão - concurso de exrqueologias

4) Purin

| Arteaott- Israol, aspecto políticos

Sholom 4leichem (dada por alguém de fora).

iação de rmanentes: denças
y teatro

Córo geral e restritos

Foite Cultural = Noito & poesia e jogrsis,

Exposição » Diforonçes socisia (os mais diversis aspoctos de socicda
de, em asus contrastos)s de

pais: Brasil

Sátris ChagMilktaoi

Primeiras atividades shlichut chalutzianas

ICHUD HABONIM(DROR)
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