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r finalidado,s trazer alguns es
de Miat= r. Prinelramen

to mento impossivel que O rar
pessoa, ne que para isso

Erets Israel, Tão6 num diare
convence us» jovem a mudar de vida e ambiente e transferir
para o nosso Kibutz Isracl,

0treballsdealeliseh centrgli-ge e opor Ca een
& o de confirmar ou não candidatos, conversar co

com,os pais. O trabalho dos snifin e dos chaverin
responsaveis et estabelecer os priz s contatos e con r

as conyersas com gs candidatos, após a vinda do sheliach, E
necessário que ate a data6 de יונ de candidatos,

s possamos contar com candidatos Eno assim poderemos

chegar no Kiínus, certos de que o tra foi realizado e de
que o movimento trabalhou como um todos

Agora, propriamente = 20 desenvolvimento do trabalho.
A chevrat loar em organização estã compreendida entre as idas
des de 1; e 15 gnos. Isto no entanto nao impede que os chave-

rim| possiveis casos de aliã de outras idades,
possível que com o decorrer do tempo nós gos

lancenos tambén a formar um grupo menor, da idade de 12 anos,
Em todo caso, está claro que a ch cono tel, organizada,é
a,de ll 15 anos, gevendo Os chaverim consultar periodicamente
sobre casos de . . 2

A data limite de aceitação de candidatos e de 15 de
Junho efjr de que 8 0 tempo suficiente de preparar os
exames medicos, papéis, bagagem, concentração na

יב poaeS2gnae Kibutz BroreChail
a e que sejam damente a

, À concentração na ו =foíta da 2º quinzena
de Agósto ate a data de M1A,0creme וי

con ua e

Pehud FPanoar Hachalutzi

Hechalutz Hatzair - Habonim —  Gordonia —  Macabi Hatzair  



AconcentraçãoÉnecessáriaporquantopermitei-a)quenósco
çamosnossosfuturoschanichim,b)queoschanichimadquiramosp
meirosconhecimentosdavidaKibutziana,c)quesedeinicioaopro
gramadeestudosprincipalmentedoIvrit.

AAliaemOutubroseráfeitacomq6ºGarin,permitindoumamaior
facilidadeemtodos08preparosbemcomonaviágemensl.o

ParaaconcentraçãonaHachsharã,deverãoviroscandidatos,jácom
opassaporteegagagemprontos.

EmEretzIsraelficarãoemBroy=Chailsendogarantidonomínimo5
anosdeestudo.Umapartedodia&dedicadaaosestudos,queajemdas
materiasdeculturageral,comoporexemplo:-Matemárica,Historia,
Geografia,noçqêsdeda,QuímicasBiologia,Zoologia,Compreende
estudosdecienciasjudaicascomosejamsIvrit,Gramática,Israelo-

grafia,HistóriaJudaica,eTanach,
Aoutrapartedodiaéexclusivamentededicadaaoaprendizadode

umaprofissao,possibilitandonesses3anosformarumjovemaptopro
fiesionalmente.pe5

Anoitetemlugartodaavidasocialdachevráqueatravésdassi-
-Chot,cantos,danças,debates,etc...sVaiformandooseupensamento.
eoseuideal,

.Énecessárioqueoschaverimsaibamacentuarovalor
destaeducaçãoquealemdepartetécnica,encerraumaliçãoprática,

Naturalmentequedeverãoseracentuadososdiversos
pontossegundoascircunstancias,semfugiraverdade,

EeAssim,noInteriorhãqueapontaroperigodaassimi
laçãoecomoremedio:avidaemIsrael,nonossoKibutz,entrejudeus,

.2Deve-semostraraimportanciaquenôsdamosaoestudos
eaprofissão,capacitandoassimojovemparatodaequalquervidaque
resolvaadotaraos18anosdeidade.>

EmBror-ChailserálevantadoumamachanédeAliat-Ha=
noar.
2Viveráoelesnostzrifim(casaspré-fabricadasboas),tendo

Jámesmoassalasdeaula,Moadon,easinstalaçõessanitáriasecam-
posdeesporte,

Aequipedoseducadoresseráconstituidade2chayerim
queterminaramoSeminariodeMadrichimdaAliat-Hanoar,1chaveráque
cursouocursodeMetapeleteoutroschaverimqueteraoaseucargo
umadastarefaseducativasnomeiodaChevrat-Hanoar,

ExisteumafiscalizaçãopermanentedoMovimentoAliat-
Hahoar,queforneceajudamaterialeespiritualaoseducadoreseseus
Kibutzim.

Háumregulamentodomovimentoqueestabeleceospe-
ríodosdeestudo,osprogramas,omaterialqueojovemrecebe,as11-
cenças,ostiulimpelopais,etCa..

22Tudoxistoetrazidoafimdemostrarquãoorganizado
eserioetalmovimento.

Seoschaverimdesejaremmaisalgumaexplicaçãoespe-
cíficapoderemosenvia-la.:

Énecessárioqueoschaveriyfaçamchegaràsminhas
mãos,paraoendereçodaHanhagãArtzit,ateodia22/5-nomáximo.
umrelatoriocompletodasatividadesdesenvolvidasnestetimomês,

Certosqueestesesclarecimentosserãodeprandeuti
ocomonossochalutziano,|A
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