
 

ICHUD NANOAR HACHALUTZI — SNIP RECIPR»

Recife, 5 de outubro de 1956.

A machlaká de chinuch

Hanagá Artziit

Caixa Postal 1601

São Paulo».

Prezados chaverim:

Esta é a segunda carta relatório que estamos envian-

doe À primeira lhes punha ao par das atividades até 12 de setembro,

dia da chegada do Herman,

Nos dias 14 e 15 o snif permaneceu fechado, pois era

Yom Kipur, mas nós pudemos manter contacto com os chaverim no shill e

falar com muitos tzofim prosélitos. Na semana de 16 3 23 tivemos: dia

17 - aula de ivrit - que está se realizando às 2º e 4ºs, porém com pou

cof número de chanichim. Os solelim, bonim estudam em escolas judaicas

e os maapilim só vêm à aula quando não têm que estudar. Apesar do núme

ro (7), estamos dando aulas em 2 kitot, e tentando ampliar o número de

alunos. Dis 18 - kvutzá B.K., maapilim com úma sichá sôbre os movimen-

tos juvenfs israelís, qee dada de forma interessente foi bem aceitas

Dia 19 - ivrit e kvutzá de bonim com 53 chanichim e a 1º sichá do pro-

grama "Acros". Dia 20 - shituf. Dia 21 - ones shabat - Sucot e simchat

Beit Shobá, com pequena representação,. dansas, jogos e com o snif mui-

to bem ornamentado. Dia 22 - Kvutz4 de bonim - com-3 chanichim, reuniBo

sem siché. Dia. 2%'- tiul de sucot com. 14 chanichim. 0: tiul foi bom po-

rém não fHéeer atingiu o que devia ser: tiul de sucot. Fizemos uma sucê

mas não fôram tôdos que perticiparam, nem pudemos usá-la para o lan-

pois era muito distante. Dia 24 — ivrite Dia 25 - kvutzá de maspi-

תפס se reuniu porque quase tódos os chanichim precisavam estudara

26 - ivrit - kvutzá de bonim, 2% peulá. Dia 27 - livre. Dia 28- ones

dat - simchat torá muito pobre em material. Dia 30 - sem atividide,

A única kvutz8 que ainda náo se reuniu é.a de solelin,

o primeiro trabalho feito com êlés foi para o tiul e só vieram 3 sole-

Lim. O-trabalho: com êles está sendo prejudicado por uma desavença que

houve entre êles na escolas,

queremos comunicar-lnes que o chug'de madrichim está

se reunindo porém sem programa de sichot. O pré-chug de tzofim começa-

ré a funcionar esta semana. O esquema do programa do pré-chuy:pretende-

que seja do: mesmo modo que o que foi aplicado em $. Paulo, porém em

:[ gumas. coisas mais resumido e em outras mais ampliados.
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quanto ao chodesh hatnuá na reunião do chug de ma-

drichim planificanos,o mesmo de acôrdo com orientação da מ

porém com uma modificação; iniciaremos 0 chodesn hatnuê no dia >

<cem com um oneg shabat sôbre Bror Hail para dar tempo de preparar

mos o espirito dos chaverim e ambiente do snif.» Estamos enssiando

uma: messibá externa para fins de outubro.

Sem mais, aqui nos despedimos com O nosso chalutziano

hlei V'hagshnems.

 

   Hamadrichim

P.S. Necessitamos urgentememte de uma publicação “principios de

nossa educação“


