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As
FA SKIRUT DOS SNIFIM E H.ARTZIT

Caros chaverim!

Shalom-

Queremos apresentar-lhes nesta, o espirito e o seider-haiom
propostos pela H. Artzit para apeguisha de chinuch a realizar se
em agosto. 2

Pensamos fazer deste, um encontro iminentemente concentrado
é concreto, principalmente de constaçao do andamento do traba--
lho de chinunch nos snifim e nas shchavot. 4

Para issohavera,um tempo.sdedicado a relatorios, dos quais
se aprovéitarao tambem sugestoes e experiencias diversas para a
continuação do trabalho... 2 7

Para que esses relatorios nao se percam numa generalidade
excessivamente teorica, pretendemos concentrar os debates em
no: de tres pontos principais:

2 ,
- o moadog (ambiente estetico, chadrei hashichavot, ivrit,

תפתטסמ680 da limpeza, etc.)
- 2

expressao do 0תהת10מ \) 0 606 86 fez em teatro, itonim, io
manim, etc., O que se leu, e como-foi orientada a leitura)

Do 4 5% - 3 E : 0

educaçao judaica (comemoraçao de oneguei-shabat e chagim,
outras atividades).

4 .,

Isto significa que os relatorios, alem da parte geral roti-
neira de numeros - dechnichnim e madrichim, constituiçao dos =
chyguim, etc. - deverao deter-se mais longamente no relato e na
analise de tudo o que se referir a estes tres pontos, para cada
uma das Shchavot. - -

Havera ainda um encontro dos chuguimem separado, para se-
verificar o trabalho na schichva, experiencias novas, aplicaçao
dos programas, etc. ל E 4

O terceiro ponto da ordem do dia e a Machlaka: relatorio do
trabalho realizado e debates; futuras ati vidades, em que se de-
vera apresentar tambem, um "TOCHNIT HASHANA" definitivo para o
movimento. Em ultimo lugar, reuniao do chug de maapilim. Divi-
dida noECDAroa para a qual dispore

RAIOAENA וו 2e!

Dror a7 +Habonim x Gordonia x Macabi Hateair  
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mos de um dia e meio.

12 MANHÁ
8'- 12 horas: =====-=-=- relatórios e debates
12- 14 horas ====--=-- almoço. /
14-10 horas= =======- finalizaçao de debates

e TARDE

16- 18 horas -====-===- chugim
18-19.30 [07088-------- jantar

NOITE

19-22.30 horas ====== Machlaka (relatório e futuras atividades)!

25 MANHÃ

Reuniao chug Maapilim -
-Pedimos. aos chaverim que tiverem parecer diferente deste que
nos escrevam, ainda que'seja brevemente, para que em tempo se
possa mudar esta atual proposta.
-E desde que haja concordancia, pedimos aos chaverim que se -
preparem para a peguisha,-trazendo ao maximo, opiniao e pro--
posta claras pará ela.

Voltaremos a lhes escrever, logo que houvermos avançado na =
e preparação da peguisha.

Por hora, nosso

ALEI VE AGSHEM
/

Ego

Tchud ani Rachalutai  AIO

Dror * lechal0 Mobme % 0Macabi ktateal.

 


