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Histórico: Inaugurou-se em 1949 com O objetivo de formação de jovens judeus 

seio das comunidades da diáspora. Instituto de estudos de 
que possam atuar no 

alto nível com diploma reconhecido pelas universidades em Israel e. Colégios e 

InstituiÇões judaicas em todo o mundo. 

Participantes: Jovens Judeus de todas as partes do mundo originários das mai 

diversas tendencias,grupos universitários e mbvimento Juvenís. 

, 

professores e instrutores; Geralmente os cursos são ministrados por professo- 

res da Universidade Hebraica de Jerusalém ou por alunos da mesma. 

Local: Kiriat Moriah,em Jerusalém. 

Programas de Estudo: 4 temáticas. 

2 temáticas longas (4 meses) e 2 curtas ( 2 meses Ds 

Temáticas longas: Teórica e Pedaghágica. 

Temáticas curtas : Criatividade e Meios de comunicação. 

1) TEÓRICA-Temas obrigatórios: História Judaica/geral. 

Conflito árabe-Israelense. 

  

Educação, Pedagogia. 

Sionismo 

Judaísmo. 

Cursos teóricos eletivos: Economia Israelense. 

Holocausto 

Sociedade Israelense. 

Chaguim(festas jucaicas). 

Filosofia Judaica. 

Folclórica,Artes Manuais,Canto , 
Cursos práticos eletivos: Dança 

Teatro, jogos, audio-visuais,etc.   
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2) PEDAGÓGICA- A Temática pedagógica se compõe da mesma estrutura de cur 

sos da teórica sendo que o elemento acentuado e diretriz do curso é a Educação 

a psicologia e a pedagogia. 

3) CRIATIVIDADE, - Constitui-se de todos os temas dos cursos longos sendo 1 

que o estudo é feito de maneira mais superficial em térmos de tempo de aulas e 

aprofundamento nos assuntos.O elemento principal da temática é o trabalho com E 

as artes manuais, teatro,utilização dos jogos na educação e etc. 

% A) COMUNICAÇÕES- O mesmo que o curso de Criatividade sendo que o elemento" 

principal a ser acentuado é o aprendizado da utilização dos temas estudados atra 

ves da elaboração de audio visuais,programas de rádio e televisão, vídeo-tapes. Em 

Kiriat Moriah existe um estúdio completo de meios de comunicação para o usufruto 

dos alunos. 

COMUNS A TODAS AS TEMÁTICAS; 

1)Ulpan- Curso de Hebraico intensivo. 

29Tiulim- 3 passeios grandes pelas rpincipais regiões do país. 

3)Passeios de estudos semanais em Jerusalém. 
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Histórico: O programa surgiu em 1967 com o encerramento da preparação que 

antigamente existia no Kibutz modelo em Jundiaí em São Paulo. 

Elementos básicos do programa: 10 meses em experiencia de vida de Kibut 

intercalados por diversas atividadades descritas abaixo. 
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Ulpan(tcurso de Hebraico) : NOS últimos anos ,para cada grupo tentou-se no 

vas experiencias em busca de se encontrar a melhor fórmula de aproveitamento. 

AS opções são: Ulpan no Kibutz 

Ulpan na cidade 

ulpan na cidade e moradia no Kibutz. 

Atividades básicas do programa: 

3 Seminários básicos de 5 a 10 dias cada um. 

66 seminário de Jerusalém- Mini-Machon. 

seminário ideoleogico em Brorchail-Palestras sobre temas ligados 

a Judaísmo, Sionismo, Sociedade Israelense etc. 

seminário em EFAL(centro de estudos do Movimento Kibutziano) em 

Tel aviv incluindo visita e estudos no Museu da Diáspora. 

3 passeios pelas principais regiões do país. 

Saídas uma vez por mes do Kibutz para atividades variadas de curto 

tempo. 
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Características gerais : O Shnat 3 um progrma mais flexível e 

permite uma maior experiencia de Kibutz. 

 


