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Shifehim do movimento nos 13% 6
chaperim4
gil.
Assuntos Bolatório de Hpsicizut Pellá o sinifime

sifimo
0 o trabalho de roeetruturgáo quaso completa do mif, devida

Masijasinogarostmomatosontzutango ques ompletade ni dida

Cidaל suola judaica local o completo apodo por par0 na 8
to de acu diretar.0 ohimoh volante 1£ ontaré a partir de día 20, antrenentes
prepure=x8 a pessiul de Pessach.

situagio $ identica Aquela omistonio en Fecifo, havendo nomo mêהרמה,ו
do lala so nosso sholicoh o ¡moblemag zedogãoa soanodações. O

h volante encentra=a0 nóste mif o os a respeitos

3 añloita a Enskizut, reinícian=ss o trabalho tendo por objetivo
: “| novo moadam e da ahiiciut chalutaiana a sor realizado na Dog

ma poca. O anif 530Paulo com sou corpo de danças dovofdostes progenten na
mesaibá de טו S
O chave» Sumol foi designado rosponsavel pelo trabalho en Sitozdio

- aii do dia espo ps instêâne judajcsamas, pois $ meio quaso gts nas las locais,
ei "poparti públicas ou escritórios do conhocidos.0s chvorim estão

trabalho em bancos, etc. à finion kealx colconção S a de machlak$
de cbânuch para um chavor, moio dias

210000 a vindo dos vadrichoi machon, roestruturouese completamento &

Haskizut ₪111 8 do corpo do madrichia das kvutsot mais velhos As ativida

dos têm conta'o com bos participação do: chaverim, cobemão ressaltar o clag
do judaísmo a mus cargo do profossor lntner e o Mnog=ahabot con a participos

gão da chaverá Cila Lantamen dos Pienoiras.

0 ₪41 posparoes: para o 3º 800020 om conjunto cim as Fionirad, grupo
Ein, 00 Pofoo DovOZÉ tanbos participar no 3º 3000 do praia ו

0 4811 םסע6 mobilizado om tômo do chag hachshasf o da ablichut obalutsianas
Os do gáirem erprego vscolas Lachavoria sbiguf > sea juésicas e fabrica, rog

Os ablichin entrossramego na vida do mif o roiniciaren o trabalhoגנוב:
comreguleritado «Vol-nos prometido un lugar no escola local,
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O enif 0666 sendo prejudicado com o abraso no vindo dos madrichoi»
Sbt8a cimado abiciavo? sanaros, csi ds aras
rim na do 3* 0%
Ná problemas com relação a vagas do trabalho para o ahituf.

ומנהג96
8 o: Decidimos o início da shliciut polos anifim do Norte dada a
0

ds

soenos es encontrem, 205 5 שבל que
os ; Porbtmilegro e Curitiba

4 Foi resolvida a shlichut para
o » HO Rão de Janeiro a shlichut deverá

do Kondone À visita do Moshe é
esclrecer a situação dos snifim Recife o Javador o verificar ds convenifncia
do realizarmos o shliclut anáfimo ;Datass São PoulO= 60:27 ;. 4

cssora So 8/5

Portosilegro- do 4a .
Rio -68 19₪

So houvor ahláciat nos enifim do Norte , deverá 9000002 הא)ג00%)1110 6 310
.

Jon

Faohabanálonificoueso o Tom Fachshazá em conjunto con o Kells e devezonosaxar uma comissão com O grupo Síxkin e Fionsiras para munxitem vendas ds con=

pagano mouda ahichvá boguerot devorá ont. ás0 na sua arre. presente

ás

consmara
ל

+0 o tôm participado ativanonto e 407026 ₪62 realia
שוכר

|

יסקיב Mis pertinigndo os festejos do Tou Úntamenstpara a juventudo,

4%בניייוללוח

היי

ni do Mingo 6aos o matorial o as orien ₪ roqueridas polos mesmos,Publicamos o Def Lamaapil, sobre o caso Levon, -

a Doverá sor realizade um encontro no próxipo día De amaiaeg 06 8.0. que ora fasen alió, e des Deads Hvhs
ami para um debeto spbro o movimentos

sendo realizado, Og tilboshot foram ..aca muifimo Pos roalisado a reunido

de

gal 6 


