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Chaverim, shalom

Queremos nesta tratar dos pontos relativos à machané debonim 3

Local - PetrópolisObata - 18/12 30/1/1960
Rosh - Aron
Merakez - Nair

Madrichim - יי Noé, Arnaldo, Dani, Nair, Benggmin, Jaques,
9%

1)Programa de sichot - Problemas Israelis

Deverá êsse programa dar ao chanich conhecimento daquilo que6 Medinat Israel e seus problemas, liga-lo emocionalmente, nem talpelas sichot como pelas peulot complementares, levantar uma seriede discussoes que evitarao que o programa se transforme numa seriede א1טאמאמפ% 806 02608 56608. 0programa foi subdividido da se-guinte formas

5% sicha - Introdução ao programa(sicha geral); historico da co-.₪ lonização e desenvolvimento de Eretz ate a Independen-cia; aliot e suas realizações; situação do país no momemento de Milchemet Hashichrur. :

Klitat ALjá - fafinênciago elemento humano sôbre osiprecessos econômicos, iticos, etc; provenienciadas diversas aliot e suas idiossincrasias; adapta-980 nacional,cultural e economica; o sabra.

Ecoúomia Isrgeli - pais de imigração: recursos;
pituaçh nos שר anos; exportaçao-importação;a indústrias nível de vida; independencia económica.
Aggicultura - o desenvolvimento da produção agrícola;a agua; super-produção; exportação; industrialização.

ICHUD HABONIM (DROR)  



Base social; a classe obreira; seu papel na construção do
Estado; a Histadrut; composição da classe obreira; os outros se

. tores da população; 5

- Moshav e Kibutz - formas de organização social e gutfiixx
. econômica; atuação política. :

sichã . Democracia Israeli ; partidos políiticos; o movimento obreiro;
, eleições reikginzas regionais.

8% sichá - Bitachon e política externa.  9ê sichã - Debate - chalutziut : carpbttismo e juventuie

5 «Os títulos das sichgiw”ainda não dizem q que deve ser dado esera função do chug discutir o nivel de cada sicha a ser dada a cada uma55 diferentes kvutzot, permitindo o programa tal elasticidade. ntCremos nao sernecessaria a edição de nenhuma choveret com ma-terial para as sichot, ja que éste pode ser encontrado nas mais diversaspublicações, tais como: publicação da M.Olamjt sóbre 10 anos de Medinat,,Isr » esquema de problemas israelis,etc, alem do que possui cada um dosmadrichei machon.

2) Seider Haiom padrão : 6,00 = Alvorada
6,15 » ginastica is

+ higiene e arrumação
- mifkad
ivrjt ou iediat haaretz
cafe
peulot
banho
almoço
esportes
lanche

30 - chuguei cmanut$e - jantgr
20,00 -peula noturna

mifkad

3) Atividades diárias

DIAS MANHÃ NOITE
18 cheegada sichá geral medurá(apresentagiop/snifim)
19 normal artzaã - música Israeli
20 1 " guerra escáutica
21 " tiul à cascata peulá chevrati p/kvutzá
22 p normal o. shabat(cultura oriental)
23 descanço Iom fun Humor e jogos

2% normal normal torneio cultural  



DIAS MANHÃ TARDE NOITE
25 DIA BEPECIAL

26 normal normal juri simulado

27 normal normal Debate final

28, 29 e 30 MASSÍ à PEDRA do BONO

31  I0M HATNUÁ LEMAAN HaK.K.L.

Observação - no dia 23 pela manhã o descanço se deve à que no dia anterior
ha uma peula que decorre durante a noites

O e
Noe - ivrjt e israelografia

ginastica - ,
,9. 52808% - Cultura arabe

Dani -córo
tornejo. cu]tural
artzaa - musica israeli

Bernardo = o.shabat -_Tu-Bishvat
- guerra escautica
.— jogos

Jaques 2 kishut
- esportes

Arnaldo - dansas
,1vrit e israelografia

Benjamin - Juri simulado
sicha de introdução

Ana - messibá final
y 4 p/snifim
pe

Nair - debate final

Como observação final queremos gerescentar que o chug da machané
uma vez reunido, podera discutir a machane naquilo que ainda puder ser mo-
djficada(sendo 0 limite o tempo disponivel) ja que, ingelizmente, razões
tecnicas,impedem umencontro de todo o chug com a devida antecedencia
a machane. Observações ainda podem ser enviadas a Nair.

Sem mais, >
Alei

6%יי

Artzitה

   


