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Caros chaverim 

Depois de ter tido a carta que vocgs mandaram s acheique deve- 

riam explicar um pouco mais sogre Yaada chinuch Nacional, 
quem, 

participa 
dela, que sochniot ja pensaram 6 alem disto qual sera 

a linha do movimento (
o que pode ser discutido 

numa reuniao nacional 

de Bogrim 
2 

Sobre qaivisao das kvutzoté 
 ב

| Tzofim ha 8 madrichim,c
ada um com uma kyvutzãe 

Ngv os=Zezinho, 
Olga e Suely» 

Méd ios-Annon
 Brendãs 

Velhos-Andr
e,8 

Surgiu à Sande de trabalharmos
 com a Wizo infantil, 

eles estavam pre 
tmonitgres"

 p/ suas crianças 
Cha- 

moram 2 garotas da Wizo Universitari
a a + eu, que YOU aproveitar 

e levar gente da Tnua que, quer ser madricha p/ trabalhar 
la, 

e nquanto que recebe O pr6-chugeT
entarenos 

fazer que essas cri- 

anças S€ entrosem com nossos dB rnichimp
articipand

o de peulot 

em conjunto € salvez machanote 

P/ esse pre-chug pediria para mandarem O Daf la madrich 6 

tambem j0g08 nirimptraba
lhos manuais alem de tochniot para 

madrichim 
1 1 

 ג
2) Solelim 

5 kvutzoU 

N ovos- Paullette 
€ Gabriel 

Velhos- Jaksom, Irene € Jaques 

Mauro O mer akg2z 

0 tochnit e O mesmo, Meninos 08 Rua Paula 

Para os Tzoíim € solelim fizemos h chugim 

a) shirim-achr
alt= Paulette 69 Sandra 

bp) Rikudim- 
“Katia

 Marcia € Irene 

c) Trabe Manuajs- Sonia € vita 

d) TEatro- Lolo 

É 

pividimos 
todas Kyvutzot em | grupos que se revezam cada Sabado 

Este sabado ja começou contando com a participaç
ão dos chanichim 

em Rikudim 6 TERTRO 

* Q tochnit 6 o mesmo para todos Tzof ie gaverã 6 peuloy sobre 

a criança 6 8 música e 
nos outros 2 meses o tochgit sera sobre 

a naturezas 
Eles terao uma parte pratica que sera à criação de 

uma horta feita por eles proprios 
no snife 

Este tochnit ainda não estã pronto, S€ voces tiverem 

A 

algum material ou tochnit parecido, 
mandem-nos 

e  
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+ Bonimé Madrichim-Novos-Lilian

/Velhos-Miguel E 

ernardo e Evelyn estao tentando formar Kvutza,ate agora sem resultados 

Tochnit- Velhos-Origens do movimento (chanichim pediram) 

Novos-O0. homem e à sociedades 

Depóis desses tochniot tanto bonim novos como velhos aceitaram um 

tochnit, à ser preparado (com a colaboração de voces) Sera sobre anti- 

semitismo baseado nos Livros-Antisemitismo, Al
ergia Social de Isac Isecsnn 

e Reflexoes sobre O Racismo, de Sartres = 

,As banot novas, alem de peulot de kvutza vao começar a participar do 

rê-chug e tb irao trabalhar com as crianças da Wizoe 

»)Maapil im-Madgich-Ben
 jamim- Tochnit baseado no Livro "11500218 68 Riquesa 

Homem"eEsta havendo um interesse ,grandee 

No final de cada simestre havera uma amostra de tudo que OS chanichim 

receberam, tanto em peulof e chugim de shirim e rikudime 
|, 

5 Bogrim=Tivemos uma artzaa sobre o que Se passa no mundo e suas correlações 

| Pretendemos continuar, sempre chamando chaverim,novoSe 
₪ 

Escrevam o que se passa nos outros Snifimel importante que não trabalhemos 

rcada um por sie sim'a Tnua por todos" 

TOCHNIOT EXISTENTE 

TZOFIM-Viagem pelo MUndo - A criança no mundo = 

MACHANOT-Guuras Israel - Cogunicação (2)- Animais que trabalhão” - Ietziat Mizra 

im(2) - Animais que trabalhaé-=' Imagens do Kibutz - O homem primitivo - Kibut ze 

SOLELIM-Erguei Jsrael-Valores do judaismo. 

MACHANOT=2ê Alia = Fome, Justiça,Guerra Amor e Racismo (4)- Republicas Juvenis(2) 

Bitachon 

E r 1 

- 
. 

-- 
 ו

BONIM- O homem e seus valores na conce pção do movimento (2)- El desarolho de la 

Sociedade - 0 homem e à Socidade(3) - Sionismo |, 

res Emancipação pJydeus na Europa Oriental no seculo XIX, aparecimento do 

anti=semitismosegat
e 03 principais acontecimentos desde a 22 guerar 

MACHANOT-Machane avoda - Sobre: MOchav ,Kibutz 6 8 Iê aliot 

MAAPILIM-Corrient
es Socialistas 

DIVERSOS 

-Por Que? Conflito Arabe-Isrgeli(3)- Movimentos Juvenis (3) - Início da vida na 

Terra - 028881018 ₪0 - Historia das Guerras - Identidade Jugaica 1 י 

Indice - sobre psico]ogiagnegros, Judeus e anti-semitismo = Topicos basicos de 

los tochniot hadracha 

LEHITRAOT 

250 00 Edil aa 

M/Vaada Chninuch   
 


