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HANHAGÁ ELIONÁ -
Israel. e

Prezados Ghaverim-s

Ee Pela presente comunicamos aos chaverim,

algo sobre a Machleket Chinuchi-

12º) Divulgação- Seguimos a recomendação de divulgar no movi

mento, atraves de una publicação, os acontecimentos do Cairo;

nós a editamos sobre forma de "Lediot Israel" e concomitante-

mente, " Leket lediot ". 0 appoveitamento por parte da tnua

2 muito bom, principalmente pelo fato de que, as notícias a

qui chegadas a respeito foram muito poucas. Enviamos-lhes uma

copia da mesma» , da 2 2

, Sobre a divulgação da Hashlama em Nir-Am, já

inserimos no último "Leket" de forma destacada, ainda nao foi

despachado aos snifim, portanto, não podemos aindar fazer co-

mentario sobre a receptividade.

28) Programas definitivos- Soubémos que foram designados pela

Hanhaga EBliona, chaverim para o trabalho de elaboração de pro

gramas parao movimento mundial - gostaríamos de saber a razão

pela qual não os recebemos, Necessitamos também, saber qual o

esquema proposto para as outras shichavot»
A Machleket Hachinuch esta elaborando completa-

mente os programas definitivos, de acordo com o esquema apro-

vado pelo 2º Kinus Chinuúchi do Dror em 1951, e bastante modifi

ãado nos anos seguintes, apos o Ichuã, por diversas peguishot

de Chinuch,
Os programas de Tzofim e Solelim estão prontos,

toda a parte metodológica adendos e bibliografias, estão agora

na última fase do trabalho, isto e, a grafica e a preparaçao

6684% 2
er Os programas de Bonim estao elaborados mais ou

menos ate a metade eesperamos termina-los em Junho, Os de maa-

pilim- magshimim estao bastante atrazados, mas esperamos ata-

ca-los com intensidade e terminâ-los ate o Kinus,
( continua ),  



 

 

Enviaremos os cadernos 3 medida em que ficarem סיס
Os programas definitivos não obedecem uma aplicação estatica
e permanentemente introduziremos partes“novas e modificaçõess

Portanto necessitamos dos programas feitos em Israel, “pelo
menos seu esquema .

Junto a esta enviamos-lhes cópia de carta à Netzi-
gut sôbre o problema de envio de chaverim nosso para shlichut Sul
Americanas Queremos assim mos por ao par disto.

Sem mais, cordiais saudações,

Alei V'agshem 1
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