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לפי  convpaנסלח לכם פדי  5טגועות ,תפצית דברים ובעיות אקר אותם

הפטק הי בפרק זפן זה ,על פגת שתקבלו תמוגה פן «BRANDON
 (ãהוג רעיוצי :נפתח לראטונה בטבוק שעבר,

עם הרצאתה של מנטה יוספטל על "התעטיו

בקבדץכ
פחלץפך התהליך בארץ" ,השתתפו כ 05-חבר ,באופן פעיל וערגי ביותר:.

 (2דיון
על בעיות קל
יטה ,התקיים בצורה רחבה בפזכירות ,ישנה קבוצה שש  41עקולים
 Arהתחצי השגת האתרוגנה,
א) הוהלט ל
הפדיר באופן קבוע טעורי צָברית ,פקפיים בשבוק , "SM quoשבה.
ב )3יקבלו
 2790 2801אר הרצחות על בעיות הפסחק ,חינוך ,דקו ,עבודה ,תבָועהּ וכו' ,פמטפלים
גפן ויהופץ גלבוצק',
 )5אחוד הכונים : bareחצו
ר פכפר הנשיא ,נַבהר פפזכיר אתוד הכוג'ס ,פכיוון Wine

מַפַלא תפקיד  YEמרכז מטק כעת ,בפטקו ,יכנס לתפקיד כ6/9/3-

 ,5בריח פעכיר לו את
התפקיד ויהזור הבי
תה  8-01/1ועם זאת יסיים תקגפה בכבדה טל  4שבים כפזכיר os
הפוגים.
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גפר אה תפקידו כפדרן-ץקבודה ובפקופו בפגס דב טנקר.
 )5פט
[  -טדרן שבתות.

%20-4-2025 )8ר06ה נכבט לתפקיד
vbנ פרכז עבודה לפטך חודסיים יפיס .בתקופה הנ"ל
יעטוק דריביו בהכבת תכנית הפשק לט
ת תטכ"ד.

הצעתה
של ו .הטתלפויות היא טלאור פכן ,יא פיפיו לקורס פרכזי-פסץ.

 (7הפוביבותפיבעה.טאנו
בטתף פעולה עם התנועה בהכגת הספיבר לקבוצת הפבהיגים
הצצלירים פמפא"י בכרזיל.
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וגוסט ,דב  3071ופוקץקה עוסקים
 2533התכנית ובהטגת הפיפון לפעקולת

זו,
) 1210 8בפצא פעת באנגליה ,על פנת לה
ט
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ג
פ
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ו
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אלקטרוניות 4 ₪
y
לבית-ההרוטת  .אם נכניט
את הציוד הב"ל ,יט להניה שבצליה לתגכיר את פריון הע-
בודה וק"* הספ
ון בכוחות קבודה שכיוט מככידים בהרבה לל ההוצ
y
72/0/2

4

:ות .כנוטף לכך יטקגת
אמפטרות פנבחיג הטתתפות בהכנסת הון
גוטף בפפעל של חברת  5וא  9: EEפייצגת
הרבה מפעלים באירופה הפעונ'נים לה
חקיץ  ¿2791 909בסלב ראפון פדבבר על aypon
סל  000.08לירות פטרלינג.
 ora Yaגפר תקופת עבודה בפ
רסק ,פחבה קבודה סל תבוצת הצופים ,כן 58 -בערים.
המקסריםופטה פרנקל ורות ט יביץ ( בחורתו טל פרדפי).
)9
קבוצה טל פדריכי פּכון
בת 04 -חברים
מור
תבוא אלינו ב . 8/1-פקטרן פסה בנסקובטקי,.
0
21

מטפלת :דיגנה
דפגי .הקבוצה תחהה אצלנן פשך תודטיים וחצי,
)0
קבוצה מת 55 -של סטווגַטִים גרפניים תגיץ בסוף ספעפבר לכסך חוודש *פים.

 )4טלהבת פתג
י3י5סת * במסיבה פביפית טכמע 0הפכה לפטיבה כללית 11 ,החכרים ההד-
שיף -סועאדים  9ק ,נפרדו בצורה פן הקבוץ.
faי  6בחודס יתגייסו הבגים וב9/04-
תתוייטגה תבגות ,לאהר שלב הטירונות ,יצא הגתצ ן להאחזות בגנב אחרי *טבתה,

עם גרעין של הגוער העצובד.
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הכרת הנוקר ההדטה -הענין

הולך

טיפין-טיפין

וץד פה יסבם רק  7נער'ם .אנו

רדו Ye
אוו  Ee Sinaלביין טצר עכטו לא קבלנו סום
גר מפסי ,לאחר הפכתביק טיצ
אליכם,נהכה להודעות פטמחות כפם בקטה זה .פריו
ולילי כבר עובדים אתם.

 )32פרקין

קעבודה פעל

הזר ונכנט יטר ל"אצ* בעיות הפים ,הו %פפפיך לרכז את הפיט ויק לו

לראסט .,פסכן|

 )4אגב ,פתי הוזר בבתללל

 (51משאת כקיוה איפיות הקגטורות עם פספהתו בהו"ל ,בוטע גרט בלגו להו"ל לפשף

mA:

*מים.

 MA Ama (10כפרכז וקדת כוה-אדם .פתהליף את אריה אזולאי בגלל פיבות פוגות

בץקסר להפטקת התפקיד ,בריה יצטרך לבחל את כל העבודה בהקטר עם כחרית פופסדות

הדרטי'ם לפבת תשפיד.
) 7ועדת התרבות ההדפה התחילה בפקולה.,

א)

טיול לִילִי בליל  pasבהסתתפות  08חברים.

:

ב)
קרב צכונתי בטכון הותיקים , 101% MPBטכוגת *לוד"  0 giהזפינה
את כל הפפק לדטצא הגדול של הטכובה ,עם תכנית על טהרת הכטירונות האמגות'ים טל
הפכונה ,כגון :דב רוזגהק ,ברלי ,אהרון טניידר ,פושקה וכו' ,היה קרב גהפד ו-0
בדה,
 jota (aמאהרון התקייעו קתי תקרוכות :פרחים ואבנים ,הכאסוגה היתת לתפארת.

 )8לאו ההריף נופץ מחר להופשה לקבה ,טפאת בעיות פספהתיות ,כידוע לכם,

 )9פפעל לקרמ"קה מתחיל להכנס לפסלול ,בגלל בקיות חיבור ההספל לפפקל ,לא ביתן
ה
יה להפקיל את התגור ,כצת פתהילים לטרסף את הפוצרים ואנו פקווים >קד פוף הו-
דט

זה דברי הקרפיקה הפיוגרים ק"י ברור-היל

יצאו לשוץ ¿Bras

חברים ,אני פסיים ופקווה להפעיל באופן מפדיר את התכתבוהנו

אחת לחודט לעחות .וְגם קליכם ? NR ANPהדוגעא פפגי.%
ד"ש לכולם בטיוחד לפשפחות וכל טוב.

להתראותו
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