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Assuntos Trabalho do Hovimento Juvenil nas Escolas. 

Fm nossa viaita a Porto Alegre, encontramo-nos com a Naski- 
rut do Ichud Habonim nesta cidade 6 conversamos nobre ou problemas 49 Hovi- 
mento ali. Infelizmante encontramos ns Tauá um nussro poqueno de chanichir 
proporoionalmento so tavanho e às camaoterísticas ds Comunidade, 

Em nossa orúnião o objetivo do Novimento juvenil judaioo £ 
aproximar a juventude a valores judaicos e aos problemas do povo judeu no les, 
811 0 em todo mundo atualmente. Assim, pensamos que tambem a essola juísiss - 
existe para os mesmos propositos, diferenciando-se apenas no campo de ação em 
especial os estudos, complementando a Tauá a este trabalho cepecialmento no — 
campo social. 

Assina sendo é do proeninento importancia, o trabalho conjunto 
tre a escola 6 0 Kovimanto. Pedimos que, os madrichtm (monitores) da “uuÊ « 

possam entrar nas classes nas horas do avles de bobraiso, orientação ou qualquer 
hora que vos seja adequado para conversar com Os alunos, Uma Voz por sosonnção 
minutos Ou entic às sextas-feiras pode-se, permitir que os madriohim junte 
te com a 080018 proparom Kabalot Shabat, e outras 2417142008 40 00. 

Isto trará, segundo nossa experiência, o aumento do número do 
chanichim ( educandos) no movimento, no seu fortalecimento, o além disto um for 
falecimento da vida commitária e preparação de um altormativa às atívidsios    
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