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HanagáArtzit

Presados Chaverim:

Pala presente arusamos o resebimento da ata de 28/8/51, ata de Za

/9/51, carta de 4/90/51 (assuntos gerais), 1/10/51 (enalutziutl,

1 - a) Relatorios
le Sgan Maskirut- inviamos anexo o 1º questionário preencnido que

“norresponde ao mês de Agosto, Apesar do questionário ter sido preenchido

a dem tempo, houve um lamentavel atrazo wo envio a Hanagá, Quanto ao mes de
Setembro será entregue até o dia 10 de Outubro. O questionário de fulno
não foi feito, uma vez que não funcionou a maskirut, e as machlakot ti.
caram paradas,

b) Ficnarios
O Snif ainda náo os tem connluido, Serão emcaminhados a Hanagá, as.

sim que estiver pronto.
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2. Itonut

a) Batnuf do Snif S, aulo Será dentro de alguns dias emviad
Revista DROR. Re

b) Mimedgrafoz= Para todos e quaisquer trabalhos da 882%, 8
chaverim se entenderem diretamente com o nhaver Tobias Re Aproveit

informar que a machlak&á esta funcionante e que quaisquer irregul:

havidas não mais se repetirão |

 

Sem mais por bra, despsiimo-nos com um chalutziano

Alei V'agshem
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mbem enviada a Hanagá um balancete eronomiro das dividas inter
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A HANAGA ARTZIT

Dra das Oras piraPresados Cnaveri 1:

a consulta e prop
deixou-se passar

para pormitit aos anaverim
discusso3ds pessoais.

reunião dos delegados a
8 o parener:
  

 

2

) concordamos com a proposta da Hanagá
gos pora a saida do 3º garim,

) Conrordamos com a proçosta da Hanagá para que se crie um 58
gruro de entrada para o 4º garim (época: Agosto),

5( Não consorau a moatzá do snif aque se decida «a ע 9089150 3
ehaverim do 49 garin que pertencem a Hanagá agora, e sim , sendo este

ouniro paragrafo dos tres cifados , que pode e deveAleixado para de.

nidir por onasião da lioatz3 Artzit, ₪
| 0rê a /05%25 que não ficam em nada prejudicadoscom 18%0, 39 29 28090%1-

o vas de trabalho dos cnaverim e gue ao contrariW , seria muito antesi.

pado Jiscutir isso agora,

Sem mais o que tratar ¡por ora, despedimo-nos "סמ um
| chalutziano:

e -
| ₪ Alei V'Agshem
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