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Presados chaverim|:

 
É nosso proposito, atraves desta informar-vos a respeito das

$ poulot havidas em todos os setores da hachshará.

Guisbarut: - Estáo sendo feitas,as últimas passagens de tafkidim

por parte dos chaverim que fazem alia em abril. E no sentido da

guisbarut, estáo sendo organizadas as caixas, sendo que as caixas 4
e C, ja estáo bem organizadas e em funcionamento.
Esta sendo,posta em ordem a caixa B. E em breve enviaremos uma

carta mais detalhada sobre o assunto, em seu, totum,

Ivrit:- Foram reestruturadas às kitot, e o Vaad hamorim, tendo
sido formado, tambem, o chug dovrei ivrit,
A Vaadat Hamorim ficou assim constituida: Sara Jerosolimski, Ozer Po
gel, Samuel Jerosolimski, Juca e Mina Paciornik; sendo o chaver Ozer
o merakez da vaada.
Começaremos assim que possivel for, com o uso do livro Elef Milim, |
como livro oficial. Aguardamos somente a chegada dos livros,que ja
foram encomendados. :

9 8 עסוג5:=.10מ sido realizados normalmente, oneguei-shabat com
um nível bastante bom. ' Sendo que o dia 9 do corrente, foi dedicado
a entrada do grupo do 7º garin,
Foram realizadas 2 artzaot durante este més ja, sendo: diam 15 = 81-
tuação e problemas internos e externos do-Estado, dada pelo chaver
Chaitchik. dia 17 - Problemas economicos de Israel, dada pelo chaver

Noustadt.
Reálizaram-se nos dias 15 e pu, no kibutz, iemei-iun de ivrit, para

os chaverim do grupo em aliá om abril, dado pelo chaver Chaitchixk,
No dia 17 foram realizados também, os exames de'ivrit; sondo a banca
examinadora, constituida dos seguintes chaverimj Mordechai Chaitchik
802800081 Noustadt.
As atividados a realizaremn-se até o fim do mês, serão enviadas em

próximo relatório,

Comunicamos outrossim, a realização no dia 25 do ete., no kibutz H.Ein

Dorot, do casamento dos chaverim Michel Sitnik gamaaxrkaxexã o Beatriz Hen

del.

Sem mais, despedimo-nos com o nosso chalutziano,
Alo V!Hagshem !

Jehud Hanoar aanE 


