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Conforme reunião de maskirut de 18 de Abril, ficou aprovado

RRESTRUTURAÇÃO DAS OT

ES BONIM
Arão Mandel
Helio Posternak

Paulo Kremer
Bernardo Sonderman
Scheva Mandel

Ruben Knecht
Minucia Morenos
BAR Knecht
Sandra Zilberman x
Arao Kislanky

=
Simone Zilvermanx
Silvia Schwartz x
Silvia Kleiman x
Sonia Drebchinsky

Clara Rosenblit וו de

RS Balaban

Leoncio Schwartz

Fredy Morenos
” Madrichim: Mina e Ida

Israel Naslawsky
Raquel= Zita x
Fony Mandel x
Jose Heimer
Fany Mancovetskyx
Madrichim Fernando Isaias

Madrich=Isaies

Reuniao permanente da KBK, 3º feiras no snif

vi ₪

“askirute2º feiras no Pnif

Sabado 20 horas Tiul 1eli=Ponim-maapilim

Sabado a tarde Solelim- peula e tiul

Domingo dia 22, as 15 horas reunião de bonime

Haflagã=machanô de todo snif de 28 a 1º de Maio

Aguardem recepção Abrão e Fernando

?
.

a Nosso comentario a respeito do acima exposto

Xeeste são osc chaverim, afastados que ainda devem ser trabalhados,outros

que não se consideram do snif, etc» E :

Devido a isto as duas kvutzot de maapilim se reuniráo em conjunto, e mam

sómente com o tempo que poderemos Ver ax situação da kvutzas

Dia 22=bonim- não apareceram

9 Haflagá -Suspensa eE

Infelizmente a recepcao ao Abrão nao foi aquela que esperavamosy pois 8ag

fomos busca-lo com o seu avo mortos Devido aos problemas deste não

roveitamento.Mais detalhes, ele mesmo enviaras

z“ter vindo muito bomeDevera ser wma das forças

turo afirmar algo sobre ele, em todo caso, crethos

queos chaverim reconsiderem a propos

liar para o festival externo, e

1,30 da madrugada

será possivel o ap

Greiber-lla opinião geral, di

sórias do snif. Ainda consideramos prema

ser possivel , nós enviarmos, na 2º quinzena de Maio, q

de ele permancer, por aqui.Ja que este devera nos auxi.

para substituir a Idas

Sem mais, esperando ter o Te

com nosso chalutzianos

latório satisfeito os chaverim, despedimo-nos

ALEI VEHAGSHIM 


