
JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGA ARTZIT - MYR nana

ה CAIXA POSTAL, 1601
SBN y SAO PAULO - BRASIL

OA / a

S. Paulo, 7 de Outubro de 1955

As
Maskiruiot dos snifim
Kibutz Machshará E.Dorot
a/c do chaver chinuch

Prezados chaverims

misremos tratar nesta da aplécsção prática de uma serie de reso-

m tomadas durante a Peguisha de Chimucha ל que os chaverim sã=

as orientações com a. 1 1562810806 e importancia que se lhes =

,» JA que se trate de aspectos fund:amorrte. is para 0 nosso bra=
estará seriament comprometido se não for realizado de uma =

forma. ampla e

1808 32 on ionpartrte de resoluções de chinuch do Kinus Art-

zi, é por elas vocês | m de ums maneira gera, se orientarem no trabalho educativo

meremos lhes chama. ES ra alguns pon importantes, que merecem um cuida -

do especial, de

scolas judaicas:”é prociso comegar u por em
va resolução da וקר PFropomo-Lhes que entrem em contacto com &s es-

cas ou instancias competentes, para um trabalho de divulgação, e esclare

importancia de mandar criangas judias para escolas judaicas, £ preciso

1: contacto com os pais de todos chenichim para convenco-los da importancia
snif um ambiente bastante וב Fropomo=lhes
sibk especial para país, com Iton kir sôbre temas judai

xposi. venda) etc, Pode-se também

publicar em cad: snif à Lahorim, um jornal zune dedicado aos pais, em ididsh e por-
tuguês, com uma bonita apresentação e que possa servir de ponto de contacto entre m

e o movimento, levando âqueles os nossos pensamentos e realizações, o problema
59108806 08 ecucação judaica, os 3 anos de fohud, es machanot Kaitz, ete,etc.

 

2 - Chalutziuts Bonim: $ precisó que os chaverim iniciem jê as dis

cussoês que levarão asTnpressodos bonim nas escolas têcnicas, Seria interessante que

no enitx funcionasse um cursinho pre] tório para Os exames, o que além de natural-
mente de capacita-los para O ex: 18 2 tambén a grande importancia de dar um senti.
de grupo e tmuatá ao passo que estão dando, Nos snífim por onde 9 Sazen passar po=
de=se aproveitar a presença dele, paraqqualquer oventunl discussão,

aCírculos profissionaiss este & um aspecto muito importa te no tra-

valho educativo chelutziano e sôbre o qual jà tivemos oportunidade do falar muito,
Propomos que seu fundionamento seje nos moldes propostos pela pezuishã.

im, Lechavert ficou encarna 1 o phav jazan de sua publicação

edia00[5
segue
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2 / 4 a3 = Pre- Chuguim: estão quazte prontos, e lhes serão enviados durante a1 1 , >
proxima semana, uma. proposta de programa de iomei-iun, tê 1á, gostariamos de saber
que programas os snifim tem desonvolvido,

Ll, > 16061 - Iun$ devem se realizar, conforme orientação jã antiga, preparando integralmente a vida da shichvá pare o mês entrante. Nós lhes enviaremos ums
proposta para programa de estudo educativos mas precisamos saber que pleno vocês «
tem sebuido para os lemei-iur, porque está sendo dificil a elaboração dessa propos-
ta porque não sabemos o que ceda snif esta dando, isto é muito importante e ursenta

5. - Programas: estemos lhes enviando anexo novo esquema do programa de =maapilimensosHimin, que esperamos esteja desonvolvido até o Fimis chinuchi, estamospensando em fazer uma mudanca no esquema do programa de bonim, que apresenta alrumas
graves falhas, Antes disso porêm, gostariamos de saber de que forma os chaverim tem
eplicado os programas de bonim e se possivel também proposta de modificação, Caso -
sim, pedimos que nos escrevam logo à respeito porque este 8 umz assunto que Já este
precisando de ser resolvido com urgencia, .

Foi designado ns Última reunião da H.sÃs, O snif Rio para desenvolverem
um programa de festas judaicas, paralelo aosprozrames definitivos des shichavot meno
res e sóbre isso já seguiu carta especial para Aquele snif, 7

s de Vachanpt: provavelmente para a proxima reunião da H,Artzt
já se verá uma proposta sobre 08 programas A serem desenvolvidos nas machanot kaitz
deste amo, para todas as shichavot, Se os chaverim tiverem sugestões, pedimos queescrevam.

6 - Uniforme: seria convéniente que os snifim mandassem confeccionar os m
uniformes para uso de todes os chaverim do snif, Deve ser de cor azul, no modelo
já tradicional, mas sen os 881088 םספ :

7 - Chodesh Hatruãs como todos os anos, deve-se comemorar ho mes de dezembro o Chodesh Hatmuã,como porêm já tivemos noste semestre o chodesh aliá, propo =mos que o chodesh hatmuá nio tenha a duragio do um més, mas sómento de uma semanaentre o termino dos exames e início das machanot (mais ou menos de 17 a 2h de Dezembro). Propomos que o chodesh hatmuá gire em torno das seguintes datass Chanuchá, 5%anos de KKL e 3 anos de Ichud, Das realizações deve consters a) uma messibá externa( talvez sô pera atmuá, pais de chanichim, amigos proximos do movimento), com umapeça de chanuka, b) uma exposição sobre o teme * O Movimento “e e) as sichot esperciais, para todas as shichavot, =

Nós lhes enviaremos, dentro das proximas 2 semanas, uma proposta de pega sóbre chamuká, quanto A 30081080 talvaz seja possivel fazer ums em cópias עפעמ 7
todos so snifim, o que breve lhes informaremos, Sobre & sichot especiaig nôs lhes
enviaronos um esquemas E importante porém que os chaverim comecem & se preocupar por
sus própria conta, desde já, sobre o chodesh Hatmá, elaborem pensamentos e propose
tas e jã irem desenvolvendo o que Sor possivel, Gostariamos especialmate de saber a
opinião de vocês sobre este Pr

8 - Qreanizecio: seg irão dentro dos prozimos dias as Pastas para os Madri
O 000% rachatutzl

seguo
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is com pregramas de Tgofim, Cremos ser desnecessário
fim dependerá um funcionamento normal e positivo da

importano de erviarem de volta os for arios quela

se dar ao nmáterial educitico e organi +geral há que

contacto entre a machlakÉ do chinmuch e
não poderemos trabalhar, orientar, elas

ormados da situação e dos
no maximo cuidadosos e cons

primeira cara de

snifim, Nós aqui
ño estivermos constantéme
Re Porisso pedimos queTe sejam

es
not despedimo-nos

por ora, neuerdendo cias dos chaverim,
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