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hachaná

Ficouo chaver Zeltzer encarregado de apresentar na proxima
reunião das Pioneiras um relatorio financeiro referentez as
machanot locais.

Ata da reunião de
Presentes:
=

Chieruch:

Pirilo,

Chico,

Cecilia,

cirut realizada em 17/3/58
Gemada, Paulina,

Zelteer e Ora

Foi

apresentado o relatorio das atividades da semana que pas
sou. Tendo-se constatado que as atividades tiveram exito,

Xkzfxmr Os chuguim estão ainda com problemas quabto a madrichim,
sepdo que esta semana deverão entrar dentro da reguâaridade.
NB: relatorio mags permenorizada sobre hhinuch deverá seguir nas atas do Vaza Hamadrichim.
"Dror": deveráse-á intensificar o trabalho esta semana.

39 Seider: o programa já está pronto e deverá ser envisuo a Hanhagá as
sim que for possivel. Para a propaganda foram aproveitados
os cartazes do Tom Haaliá do ano passado.
problema pouco se viu,
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espera-se a volta do dono
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* proveitosox diretamen
Tentar-se-ã fazer um contrat novo sob certas conpor ele, mas que nos farão criar uma serie de res

ivrit e maskirut
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D. vinho - tiul de tzofim e solelim (dia inteiro) - noite grupo alef
Vaad Hasnif: represertantes da maskirút: Chico e Gemada
A
do grupo alef: Simão e Mimosa
Shlichut Chalutziana:

ficou programado um tiul geral para o dia 13.%

