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Assunto;- Seminário Chinuchi

Introdução

Em base às propostas apresentadas na reunião da Hanagá
Artzit de novembro último,e, tendo como responsáveis pela elabo-
do programa, os chaverim Paulina e Aviigdori, foi aprovado pela
Mazkirut Peilá o programa do Seminário Chinuchi a ser realizado
no Rio de Janeiro, do dia 11 ao dia 15, de fevereiro, tendo sido
Ao mesmo tempo designados os diversos ESAS 81886

waae partes do mesmo.
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Obs.- Este do que se fez no ano pas-
sado, pois desta vez É ú õesו de cada ponta, mas
recolheremos o material, 6qedear e faremos uma publica-
ção do mesmo , segundo proy2% do chaver Avigdori.

O chaver Avigdort 8 responsável também pela preparação
das teses de todos os témas que constam da parte teórica.
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P&- 2( continuação)

11- parte prática

1 Esta constará de uma parte de metodologia da peulá

e mais elementos de trabalho tais como, trabalhos manuais ,machnaut, danças;
JP80s,etc, em sua maioria dentro do ámbito de chuguim.

Cada chug terá um merakez , que será o responsável geral pelas partes
a serem vistas dentro de seu chug, bem como responsável direto pax pela
parte de metodologia da peulá.

merakzim : tzofim - Bernardo Piterman

solelim- moshé

bonim - Aron

maapilim - Levy

Lo), inclusive sichá - resp.- o merakez de cada chug

(- 4 a 5 períodos de 1,30 hs)
Preparo de messibot - tzofim-Bernardinho

solelim- Ora (2 a 3 horas)
bonim - Ana

Machnaut - em três grupos

(num tiul de meio dia) - Ora si

- 0/7
- Kapulski

Shirá (geral) - Shoshaua

Trabalhos manuais - Avigdori

_£) Jogos - 908 EaterSa

Ginástica e jogos ao ar livre - Suzi
8 ) E Es Pirilo

A....—-.-. -.”

Observação - Seguirá carta a cada um dos responsáveis especificando as suas
respectivas partes.

O último dia do seminário será dividido da seguinte forma:

-manhã - preparo por chuguim de um plano de trabalho

para o próximo ano, fazendo com que eada madrich
se preocupe com uma planificação a longo alcance
procurando ver o sentido das diversas peulot
em sua conexão.

tarde- discussão desses planos
PO TOO CACOggqrleia q ín,

Segutrá ainda carta com esbôço do horário do; seminário

Sem mais,
Alei Veagshem

Levy

p/Machlakã de Chinuch 

 


