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| TZOFIM (9-13 senos)
Finflidsdes gersis do progreme-

O progrems propriemente dito: O programs prrs os três primeiros enos é msis ou
menos equivelente ne distribuição por meses; a única diferençe que existe entr
os rnos é ns creseente complexidede, emplieção é aprofundamento dos temes. O do
querto ano é um progrem» mais seperedo.

Pere os três primeiros enos:
Fevereiro - Tem» centrel: smizede (relecioner ? formação de kvutzé; com explicam

gão do que é o movimento). Contos de O. Wilde, Edmundo de Amicis, ]
fábulas, etc.. q
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Merço - A 25001625: tiulim com o propósito de former coleções botéínices, de pezdress, zoológices, etc.. Contos sobre enimais, flores e plentes. A epli-
ceção des plentes. históris de borreche, slgodBo, sede. Natureza em sw
reel, alegumas regiões, plentas e flores de Eretz. A lute contre e net
reze no mundo; seces, pêntanos; o mesmo em Isrsel.

Rhxkixa Ferte judeica - Trumpeldor, turime.
Abril - Liberdrde. Contos - » escrevidão no mundo; a escrevidéo 1008108. Levent:

do ghetto. lom Heatzmsut. Pessach.
Msio - Trebslho. Contos: criençes que trebalhem. O trebalho no campo e na Cida.

dee Um» fábrica. O trabalho em Isrsel. No kibutz= trebalho sem recompens:
מסמ6+

Junho- 2118. 221108080 à compreensão de crienço. Figures de ertistas, músicos,
pintores. A denss e o cento folclórico. Atividedes artísticas pere akvutzê, principrlmente sudições, dramptizações (fébulas e contos encenr=dos pelos próprios tzofim), exposições de desenhos, itonim com composi-
ções, poesias, etc.. Visites e museus. Olhar em conjunto livros de e]Julho e Agosto - primeiro e segundo eno: Continentes- Africe, America, etc.(lo.

eno). Povos do mundo (20. eno), dedo em forma de rios do
mundo: Nilo, Genges, Denubio, Amerelo, Mississipi, Amszonas)
Volga, Jordios

terceiroeno: O Brasil (ou o peís onde o tzofé vive). Regiões,
ceda uma com seu problema: a seca, o seringueiro, os indiosdo noroeste, «e industrias no centro e sul, a egricultura no
sul, O caboclo, s cidsde do interior.
Perte judaicre Hertl, Bielik, shvuot, tishe bepv. tSetembro - 12561080 1005108 - festas: Rosh Heshane, lom Kipur, Sucote ץ 0

e cultos, QU jejum. Contos judaicos, chassídicos.
6ת36118180.86291

Outubro e Novembro. Eretz Isrsel - Descrição geogréfica, contos sobre criangesno kibutz. A guerre de libertegóo. Figuras heroicas. Lugeré, bíblicos e históricos no peís. Ñ
Dezembro - Heroismo -» herois nscionsis,

Pera o querto ano .
O querto eno ds schichvé segue o mesmo progreme da perte judsica que osprimeiros três. O seu progrem» de culturs gersl é dedicrdo + observeção e conhe-

cimento dr cidrde que rodeia o chanich. a
A cesr= história des habitegdes. A rue, os beirros= o que é erquitetureTransporte. O correio= históris des comunicagóes. O hospitel e essistencis
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públic». O porto, e estrção de trem. A igreja. As lojes- de onde vem o que neles

se vende e o trebslho que cria ss mercsdorias (s livreria-imprense; e joslheris-

extreção nes mines; » vende de produtos elimenticios- sgriculturs). À febrica.

Os problemes de uma cidede.

O campO0= a vide na netureze. História de gente do cempo, » agricultura, 



SOLELIM (13-15 enos)

Finslidedes gersis do progreme - Procura-se introduzir o chanich, jé de forme m&

diretr e sistemétice, no mundo que o rodeis, na compreen são aos fenômenos soci-

sis que lhe estão próximos. A primeir» porte - o homemnasociedade - levente &

ideis do coletivo em gerel e de responsabilidsde sociel do indiviúo pers com eles

Reslgr-se o velor de herois necionsis, dr liberdade dos pevos, etc... A segunda

parte - o homem perente » netureze - spresente ₪0 80161 o desenvolvimento do ho-

mem no sentido econômico, em todos os aspectos de sua stividede: egricultura, 1מ=|

dustria, comercio, Nesta psrte do progrems, dever-se-é relscioner sistematicemen- |

te ros mesmos sssuntos stuais em Israel, dende assim correletivemente nogoes de

Isrrelogrrfir e cultura sturl no peís.

 

 

Primeiro »no - O homeme a sociedrde - Surgimento do mundo= teories cosmogonicesa

Surgimento do homem- evolução dos seres vivos. Primeiros grupos socisis. As leis

e » vids dos homens primitivos. A formeção de povos e noções. A historia dos re-
gimes. Lutes de independêncis nacionsl, lutes socisis populeres - sues figuras ne
histório, exemplos. Formação do povo judaico (historis e etuslmente); lutas de

redenção nacion2l judeicr; figuras, líderes populares judsicos, herois nacionais.

Independencia do Estados.

Segundo ene - O homem perante e natureze - Invenções do homem primitévo: fogo

(comide, queimade, combustivel, mística); metris; mequinas simples (slavancea,
rolaznr, pleno inclinsdo). Grça e pesca: histórico e stunlmente. “Agriculture-
origem; o eredo; o cemponês, Artessnato e manufeturs- origem, divisño de trabas

- 4 4 . 4 -
lhe; exemplos de ofícios; produção em série (visites 8 15021008(,(0

8geral (re o). “Comércio e dinheiro: origen, moedes; hoje- elfandega, comercio
,
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interno e externo; o comércio é necessério? luts de mercsdos. “Formação des line
gues: origem, formação; contos folclóricos. Imprensé: origem, Gutenberg; treba=

lhos préticos; atusimente o que 6 » imprenss. Meios de comunicação: correio (dos

pombos »o telégrafo); estredes de ferro, fiuvirl, meritimo, sereo, subterrantos

Eletricidade (noções de fisica, exemplos, aplicações). Carvão e petroleo, energis
etomica. Industries extretive: medeiras, pepei, industria quimica, pedras preciosas:

Relecioner todes estes formss de cultura do homem, no campo da economis e «tivi-
dade culturrl dele derivede, no que é feito hoje em Isrsel, e em gerel a cultura

do novo povo neste sentido. '

No primeiro no, o progrems judaico é dado 5% 0886 00 08160682 ס 24
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BONIM (15-17 enos) ¡EA Ei
»

1 Ale fro 2

Finclidrdes gereis do progreme - Dar so boné ums visão reletivemente emple do

mundo etusl, ptravés dos povos fundementais que O compõem. Em continusção 20

progreme de solelim, colocendo o homem na sociedede e ne naturezs, de uma forme

gerrl e indefinide, epresenta-se sgors ao chanich o homem delimitedo no espaço

 

e no tempo, isto 6, dentro do que se conhece por geogrefir e historia humeneae.

Procurs=se colocer o chsnieh em contecto com e reelidede existente hoje em dis

nos diversos peises e regiões centreis dó mundo, com seus problemes € ceracterís-

tices socisis, tentando despertar nele um senso de enélise e observeção crítica

persente os mesmos. Apresentr=-se, pers tanto, em cede povo ou bloco de povos, e

bsckegrouna historico e geogrefico, considerado necessário pere ums melhor com=

preensão de situação presente. Deve este pbrogremp servir de brse no seguinte, dae

maspilim, que é um programa mais de conceitueçãos

0 program: proprismente dito - Legends: ACROS (erte, ciencie, religigo, orgeni-

Zeçro socirl).

1) Oriente próximo: a) Os peises érsbes- ACROS, economis, problemas polÍítivos, Co-

lonislismo, imperislismo, feudelismo, culturas

b) Historis- lisomé, o Alcorgo. U imperio turco.

c) Isreel - 4 volte dos judeus epós 2.060 enos de dispersão.

Moisés e o início de nação judia.

2) Antiguid=de oriental: a) ¿studo geral: conhecimentos gerais dz 62005, 0

b) igito, Beblonia, Assirie, 0810018, Persiv, Feniclso

c) isreel - juizes e reis.

3) Indis, China, Jepño: a) Indis- historis recente, orgenizeção sociel, economi=

ce, problemas politicos. Independencis. שה

b) Historia - Eremenismo, Budismo - AUnUse.

c) China e Japão hoje - ¡deme
d) Historia- Tao e Confucios ACROS

4) Grecie e Rome: a) Histórico e análise; surgimento do eristianismo.

b) Fim ds neção judaica- destruição do templo, diesporss 4

5) Letinos: a) Italia hoje- 40808. Db) Ontem- renascimento artístico, Gelileu,

Copernico, luts pels independencir.

e) Frenga hoje- ACROS. d) Ontem= idsde media, francos e normendos,

Josne D' arc; Newton, Levoisier, Luiz XIV, revolução francesa, Ne-

poleñ0. y

e) Judeus- Aske1É.
£) Espenhe e Portugal- hoje, ACROS. 8) ontem- origem, os érabes, idas

de de ouro dos judeus na Espenha; Inquisição, expulsño; grendes

descobertes; Cemões e D. Quixote.

6) Alemñes: a) Alemenhe, Suige, Austrie- hoje, ACROS. Escendinevos.

ס) 115%0215- 16566 media, feudelésmo; Lutero e Calvino; luta pele

união de Alemanha; Bismerck, Beethoven, Bach, hozerj.Goethe.

c) Judeus- nescimento do idish. Hertzl,

7) Anglo-s»x3es: a) Ingleterre hoje- ACROS le o resto do Reino Unido).
b) Historis- englo-sexões; Shekesperre; colonislismo, revolução

industrial. |

/ c) 28%5008 0מ1608- 1016,

da a) Historis- Weshington, Lincoln, etc..

e) Judeus: essimilsçãos

8) Eslevos: 2) Hoje- ACROS b) Historias revolução russs. c) Historie= Tzerismo

Folonie, etc.. d) Judeus- culture; Pinsker, Biluime R

9) America Letine: e) Hoje- ACROS( Prrticulermente o país onde se esté). b)Historir

10( njHistadrut e » hitisshvut ovedet. b)Historis- Gordon, Sirkin, Boro-.

chov, Berl Ketzenelson,
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