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Prezadis chaverim
Cab-me através desta não somente der resposta as die

versas questões formulsdas na certa ref. SH/2, Um aspecto geral

>

que ha pelo snig ja devem os chaverim ter pelas cortas e ats de 2608 de mazkirut que sao enviadas bi-=semanalmente. No entanto, seguir=
se-a tambem um rapido relatorio,

CHINUCH - Em primeiro lugar: a questão das novas denominações de shcha
2

vot nade possui de slarmente, Esta se usando ja as denomina-

ções do 2º Kinugk

Chinuchi, exclusive a definição perfeita entre sole»

lim e bonim o que 80 podera ser feito definitivamente por ocasiao da
machane.
sto, em absoluto, intervem na aplicação dos programas, espeeificamente a cada  ותFalando em programas, lutemos com a falta dos

mesmos para todas asshchavot. 08 ultimos que aqui chegaram far em os do

mes de Junho, No ehug de tzofim da se prosseguimento as poúlot segundo
a planificação com tante nas resoluções do 2º Chinuehi, Luta-ge, no en

tanto, com a fálta do desenvolvimento o que vem a causar mais deficie
ela ainda nos trabalhos das madricgot, elas proprias falhas, Nas she

vot de solelim e bonim (reúnidos ainda no re smo chug) desenvolve-se

0

mempo programa (Chinuchi), com adaptaçao do mesmo para duas kyutzot, u

ma de reçente formação é outra de situação específica (Kadima). No re.

ferento a shichba de ovdim, estou eu proprio desenvolvendo com geles qm
programa vaseado no do ehinuchi mas igualmente adaptado a kvutza e
8
funções as quais ela devera em breve assumir (ao menos parcisimente).
Na shichva ds magshimim, tenta-se desenvolver sichot a base ao espirito
do programs (conhecimento do movimentom seus problemas, movimentos ju=
venis, Dotrh etcs Consequentemente, necessitamos para imediato
o
programas permanenetes; 0 programe do grupo alef fol recebido e adapta
do empliando-se 0 número das Sichot por desdobramento. Assim, preenche
ra elo as atividades do E ate princípios de novembro, As atividades

no grupo alef (j,6, as discussões) são fracos, participando nas mesmas

reduzidíssimo numero de chaverim, Preparação das sichot = medias
Cabe ressaltar que estasendo miministrado um seminário para novos mas
árichim de tzofim escolhidos entre os melhnires elementos da syichbs de
bonim, $stes que dentro em breve deyerso passar mra a shichva de ovdim
O seminario ja ultrapassou asus metade chegando a bons resultados, pro
visoriamente, É constituido êle de $partes! Psicologia dos taofim (sob

os mais diversos aspectos e comparacóesemplricas)3metodologia.e prática
A primeire parte Ja foi encerrada s contento, sub-dividida em 6 sichot,

Foi erramjade a continuidade des aulas da ivrit, que serão dadas pela
Chana Zatz (ex Illoz) duas vezes por sem na especialmente
para os chave

rim do movimento,

Qusnto a proselitismo, trataremos em pohto aparte,

chot, quanto braves de juris simulados ou debates e nos queis está so

ond AR

À waxkza K,B.K, de cvdim, conforme mencionado acima, estas
sendo por min
- preparada para o que lhe cumprira assumir no movimento em breve, Porg
tamto, levanta-se dentro dela a disgussao de problemas
de movimento, de
seus Tundsmerntos educativos, de seus fíims e eto, tanto
atraves de si.

di ecra

conseguindo por os chsverim a altura do que o moviento é, na
sus vida
diaria, o que até 88078 não houve, Em consequencia ja conseguimos cone
tar com mais alguns 'chaverim a quas! inteira disposição do movimento,
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