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Prezados Chaverims-s

Conforme € do conhecimento dos chaverim,realizou-se no dia 25 pepa Os exames de ivrit para os cha=
verim que por motivos de força maior nao puderam fa-er na
Vez passada, e aqueles que foram reprovados nos exames do dia
9 de Julho ultimos

2 A banca composta pelos chaverim Cheinfela,
Joao e Chana, segundo aorientacao “tomada pelo ultimo Ximusdo Movimento, no realizar o exgme dentro das normas estabele-01088 pom toda rigidez e criterios traz os seguintes resul-
tados dos exames para o conhecimento doschaverim;-=

Aprqvados:= Cecilia Kercz, com a media 94 e Ester Praver, come media,= 90

peprqvados-: Chaverim- Catarina Boiyci, media 55 Blina Jampols-E media 503 Clarisge Jampolsky, media- 52; Ivone Gurvicas, me-dia 54, Max Gonik- media 57; Jacob Ponaref, media- 24,2
>Já era de coghecimento doschaverim que este exame, era o ultimo

antes da alia do garin. A banca bem como a Hanhaga Artzit lamen-
ta profundamente o result ado negativo por parte dos chaverim re-provados e mantem a resolução dos congressos anteriores, de naopermitir a,alia dos chaverim, que,nao satisfazem as condiçoes
de ivitt, minimes para fazerem alia,

.'
₪Tendo,em vista porem as djficuldades ig a situaçao, resolve aHanhaga Artzit que, devera se dar uma ultima oportunidade aos

chaverim x reprovados 6 os que por motivo de doença nao puderamfazgr exame, devendo o mesmo se realizar no dia 27 de Setembroaqui em SePaulo, na salaiix da Hanhaga irjzity ficando designa-da a seguinte banca: Cheinfela ( responsavel ), Chaitehjk e
Moscas Deverao os chaverim se preparar para este exame a par
tir do dia 16 de Setembro, PE apos o termino da, shlichut
chalutziana, estudando no minimo 4 horas por dia, a saber: 2horas cow dm professor BxRxkmems a ser visto em conjunto com
a Hanhago Artzit e ossnifim onde os chaverim estiverem em cho-fesh alia, mais duas horas de estudo concentrado por parte dos
chaverim *) continua )   



(2 le

Esperamos que em função demais essa oportunidade, os chaverim
que foram reprovegdos possam se dedjcar e alcançar o resultado
minimo indispensavel paraa sua alias.

Sem mais, com um chalutziano, Alei,

 

£dolpho de Cheinfelde.

p/ Bancas

RESULTADOS

Ditado Versao vais Leitura Trade Conve Gram ReFinal

 

 

 

 

 

 

 

CATARINA 45 50 95 85 50 30% 50 55

JACOB» - - - 70 40 20 40 24,2

BLIMA-» - 020 85 70 50 40 50 50

CECILIA 95 90 100 90 85 60 90. 94

CLARICE- 45 40 30 70 60 50 70 52

IVONE- 80 50 85 80 40 40 40 54

MA 55 50 45 75 60 60 60. 57

ESTHER PRAVER- 90 99 100 90 70 90 9 9
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