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6 /Aos garinim brasileiros ou Israel bin Dorot, 8 de setembro de 19.Prezados chaverin

à Lis os informes por vocês pedidos sobre profissionalização dos chaverim do 3º ga
Fine Daremos gráus (inicial, médio, bom; en evolução, etc.). Os chaverim cujos nomes ná
estao na lista nao possuem protissionalização específica nenhumas
Américo Pluht Biniam inicial instaleções sanitárias fez curso no Senai
Aquino Perliu 'Binian =--- plantas p/ sanitários 6 arquiteto

¡Nagariá inicial artefatos de madeirao And
₪ pintura de ebjetos

Arao Loberbaum icampo pouquíss. ia curso om Rib, Preto
tlacticínios inicial,om queijo, manteigaetc, הרהחחהדחה

Abrão Dines nagariá inicial trabalhos gerais A
Berta Pochachevsky apicultura inicial, em evolução ON
Helena Aizenberg A cursos de avicultura e dietética; nao aplicou
Fany Entner ooo So. curso de avidultura; não aplicou até agora
Francisca lore horta inícial, em evelugño. eno...
ny Karabtchevsky avicultura em evolução encarregada até agora curso a realizar
6 Fiszberg !campo inicial, interronmpáda " om Ribeirao Prete

trádio-tec. “inicial % ON

Isaac Kirchenstein!biniam inicial, ¿Ah orponpádo ispodia
tcanpo ¡inicial |) mm evolução

Idel Zitman 8 ¡bailo ו “interrolapido fez curso e aprendizado
liseties, mas. Ee הדחה fez curso, s/ aplice

Jacob Libuas ifruticult. .dmícial | interrenpido fez curso Rib, Preto
Inagarió ¡¿módio,evel, artefato, rádios

Jacó Levin nagariá ¡inicial artefatos, instalacoes
José Koenigswald =-====- fez curso do avidultura, sem aplicação

José Diamente caninhão mite. ben curso. de tratorista em Rib. Preto
Jacob Buchbinder 'lacticínios(inicial, em evolução
Leão Hegrish nagariá | muito bem moveis, rádios, instalações
Luiza £anin costura muito bem
Miguel Dechtiar refet médio, interrompido fez curso

úoisós ל ! seo mecânicos, técnicos em motores, técnicos em eletricidade
₪ Schraiber A da nagarim muito bêm máquinas, bancadas, instalações, artefatos

“ul Lanemal binian inicial pogo, sanitários, casa fez curso
Nica Ainguenachtz | horta muito bem

à apicult. inicial o
Samiel Yampolsky refet em evolução o curso em Rib. Preto
S. Karabtchovsky  nagariá bem moveis, instalações, artefatos
Salonão Berger tem conhecimentos bons, é É orientador geral, de: campo, refet, lacti-

cínios; caminhao1
Oksman "caminhão inicial

tlacticínios inicial -

811718 80240106ע horta médio, em ovolução fez curso em Rib, Preto
Sonia Pluht apicultura muito bem
Sr. Schraiber sandlariá inicial
8811 biniam inicial, em svol,. sanitários engenheiro

 
 

So quiserem mais detalhes, peçam. Saudações
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Samuel Karabtchevsky = chaver hakibutz
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