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, Está-se deslocando gorações de bachurot para
kvutzot onde ha bachurim mais velhos. Não se pode ainda tirar :
as conclusões praticas, o que se pode sim dizer q que, no ini |
cio estas bachurot sentir-se-ão destocadas por ainda não esta *
rem dsxivsadas acostumadas ga à conviver com bschurim mais ve
lhos. torna-se necessário os chuguim orientarem no sentido de
ressaltar o papel destas bachurot, dando tarofas as mesmas,
criando poquenos grupos de trabalho para proparaçao de ativi-
dados ou tarefas nas quais participam bachurim e bachuzxot etç.

II - PROGRAMAS -

a - Enviamos um questionário aos snifim para nos informar da
situaçao. As xespostas enviadas ate hojo, indicam de que a
aplicaçaoesta bastante atrazadas em rolagao ao envio de blo
cos por parte da llachlaka. Por este motivo a nao ser num ou
outro caso ospecífico suspondemos o envio do remessas de tzo
fim e solelim ato o tórmino dos cadernos de programas. Us sni
Pim que ainda não enviaram o questionário devem faze-lo imedia
tamento; precisamos estar informados da situação de-aplicação
de programas, em qual sicha do programa definitivo, está cada
lima das kvutzot do movimento, desde tzofim até magshimim. Com
urgencia.

b - Esquema goral - Notemos que muitos madrichim não tem noção
do sentido geral do programa. Recebem as sichot esparsamente
mas mao conhocem a sequencia toda. Isto muitas vozes e por pu
ra falha tecnica. A Machlaka enviou no semestre passado 0 08-
quema total dos programas. Achamos conveniente que cada snif
datilografe em copias o esquema 8 que cada madrich possua um,
Se algum snifa nao possuir o esquema a machlaka enviará. É
nossa intençao preparar um Lemadrich especial em meados do
semestre, sobre programas onde havera um estudo preparatório
para o Kinus Chinuchi.
e - Programa de Masillaclimas Os programas de MaapilimMagshe ficarao completamente prontos somente em Junho. £ hábi
to velho a não aplicaçao nas shichavot maiores do programa definitivo. Istoe impossível continuar (de 800200 com resoluçãoda Peguisha); a medida que ficarem prontas sichot as enviaronmos. No ontanto, deve cada chug de Maapilim seguir-se pelo egquema geral. O motivo desta questão é o fato de que a maioriados elaboradores de sichot de Maap.-Magsh. são militantes in-1002818 e necessitam de mais espaço de tempo para preparar as

abade Condes Kachalutzi 
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mesmas,
d - Programa do Grupo Alef e artzaot: - Pedimos aos snifim queenviem as esquemas de prosramas dós espectivos Grupos Alef pa-ra que estejamos a par dos mesmos, Assim como O esquema dasartzaot e seminarios para'o 3emestra,8 - Cadernos de Programas; Sao as seguintes datas de términodos cadernos:

12014 » Pronto ató 31 de Março,02070 = mn "- 10 661
BONIM - $" "10 de JunhoMAP=AG 1 "30 de Junho

Os cadernos serão completos contendo - Metodologia, Bibliografia otg.
Os de Tzofim e Solelim chogarão nos snifim ainda em Abril.f,- Comentários - P
tarios detalhados sobre assichot, o aplicação, os אא etg.8 - Programa das Comemorações de Abril - Liberdado - Vamos editar um Lamadrich especial ate 24 de Margo sobre a comemoraçãodas datas de abril. Constituirá de: -PESSACH = sichot para cada uma das shichavotTUM0 idem
TUM HATZMAUYS a
materisl ilustrativo sobre cada uma delas.

« Achamos conveniente desenvolver um Programaparalelo devido à grando importância destas comorações.A - Para Pessach enviaremos uma Hagadá que, cramos sera de utilidado aos chavorim, para a elaboragao do jatradicional 3º seider. E
. Estamos ja Preparando, um Lamadrich especialsobro 1º de Maio, chegara nos snifim entro 15 e 20 de Abril.

111 - HADRACHR:
a - O programa para pró-chuguim seguirá até fim de Margo.programa de 108 Iun extensivo (seminário Permanente) se

ַס-0
guira até fim de Margo.

e- - A bibliografia sobre educação Para madrichim seguirá atéfim de Margo. 9

LV - SEMINARIO HISTÓRIA JUDAICA = Esta pronto o esquema do S0-minario de Historia Judaica e ja foi enviado juntamente comcarta explicativa.

Ichud 660000? Hachalutzj 
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Ya Aviar -

a - 002808 - Supomos que os cursos já estejam organizados e to

dos os chanichim normalmente estudando ivrit. No fichário de
chanichim devera vir uma referência quanto a Ivrit.

b - Glosário de tôrmos ivríticos (aprovação da Moatzá) será pre
parado e inserido-nun dos próximos "Lamadrich"

VI > ESQUEMA VAS PUBLICAÇÕES
1 - Arachim - O Problema Nacional - deve ficar pronto até 15/6/55

9 2 + Lamadrich -
Shichva de Solelim - 30/4 = ¿nif “ão Paulo
Snhichva de Bonim — 30/6 =
Festas Judaicas - 30/5 - Snif Pórto Alegre

UBSERVACÍO - 4 encarregado do Laadrich de Solelim o snif
Púrto Alegro. Recebemos comunicação: de que o mesmo por difi-
culdades divergdas, nao polera fazó-lo0. Poi encarregado o snif
Sao Paulo. .

Alem destes ,Aºs especiais para shichavot
e fostas judaicas, a lachlaká elaborará um Lamadrich movel
(tipo Leket) para dit necessidades mais imediatas. Este
Lamadrich sera mensal e consiará de 4 partos.
12 - questõesde Chinuen (Programas, Metodologia, ivrit, otg)
2 - Artigo sObre tema educativo. 2

32 - Cartas e-artigos de madrichim sôbre problemas, en
otgo

42 - Síntese Nacional dos mensaisו dos snifim. Infor
metivo.

B 3 - Lsbtt LEDIVT - De comprovada necessidade, sairá mensalmon-

 

te constando de diversos partes: Internacional, Israel, artigos
ייטס 0AS movimento sionistax, movimento 80018118-

ta, Batnua, 800.

Editamos um né especial sóbro inti-somibismo no Cairo. Sempre
que houver ocasiao soltaremos nºs 900001818.

As datas fixas são as seguintes:
Lamadrich (pequeno) dia 15 de cada mês .fcom exceção do 1º que
sairá muxifxyx fora de datá- fim de Março.
Lokot - dia 1º de cada mos.

%

 LÍDER = Machlaka de Chinuch Veltonut

JIchud Hanoar Nachalutei  
 


