
  

São Paulo, 14 de desenbro de 1970 

às maskiruiot hasmífim 

shalom rev, 

Nosso objetivo com esta 6 tratar do seminar hakaúrim 1971. Como 14 4 
informado sos chaverim, os amifim têm um praso até 20 de dezembro para o envio do 
seus candidatos para estudo da vaadá progaratória do seminário, 

louibranos que os critérios de particiração no seminário são סט רב 
a- Estar om condições de ir ao shmat hachshará em 1972. Isto é, chaverim que no 
nínimo cursario o Jºcientífico em 1971 ou completem 18 anos até maio de 1972. 
Inclui portanto os chaverim da shichvá Aravé que não particizam do shuat em 1971 
  10ב 0
b- Compronisso de hadrachá em 1971, ou trabalho em chinuch, 

Esperamos recober o nome, data de nascimento kvutzá a que pertence o mio 
reço dos candidatos dos emifim até 20 do desenbro, assim como, no 0880 05 
que fogem aos critérios acima, ums axplicação do emif de parque acha útil mandar o 
chaver ao seminário. Depois de recebidos os nomes, 2 vaadá meparatória fará a seleção 
dos candidatos. To ongo de não recebormos resposta sua até no máximo 25 do degeubro, 

O sismicremos gua sou mit não tom contiêntos ao soninar hakadrim 1971, 
Tentaremos pô-los ao par de algms detalhes do seninários 
O seminário se bascaré em técnicas de dinâmica de grupo, é terá um número 

mínimo de artzaot (total do artaaot: 5 -duns horas cada), exigindo muito trabalho 
pessoal o estudos de posquisa.Terá a duração de 15 dias (10 a 25 de Janeiro), o cus- 

  024 150,00 por chaver, EXCLUIDA A PASSAGIM, Os chaverim que particizaren da macha%הע4
nó contral tesão a passagem ragaçinciuida no aheilon da machané. 

A Ranhalé do seminário será composta de quatro chaverin, a saber: Dudu, 
Paulo Blanck , Zovi Khan e Raymond. O programa básico terá três ciclos subdivididos 
em três temas cada ums 1- Juventude (movimento juvenil relacionamento con pis, 

educação e sociedade) 
2 Sexo-imor livre (sexo, homen-mulher, liberdade) 

3- Homem (rom ganda-reslidade, imagens arte-cr precsas)     

 



 


