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  8 chinuch nacional e a Hanagãג

Sabado passado houve uma asseifá para explicação do Kinuss - o Porquê, como, quando, ob jetivoseHouve ento; uma escolha de delegados, que são o seguinte de acôrdo com as exigências da vaada chinuche 
Maskir Hasnif - Mauro Bagdadi 

Meraquez: Chinuch ₪ Lilian Fidelman 
Merakzim dos Chugim - Evelyn e Benjamim 
Madrichim de Bonim e Maapilim- Miguel e Bernardo F 
Madrichim de Tzofim e Solelim - Nina, André - Jaques e mais um(? escolhido) Nocaso de 2 deles não, poderem ir,vão a Brenda e ₪ 

Como há Pessoas no snif que ocupam + de um cargo,que seriam delegados, ficaram faltando 2 Pessoas para representarem o nosso snifeCriamos, Pois,a função "adido?" (pedimos que a vaadá chinuch concorde). 
Na qual irão os chaverim Brenda e Daniel, que participaram dos de- 

bates de Tzofim e SolelimeSendo assim nossa delegação esta completas 
Sobre os debates nos próprios chugim,foi comunicado aos merakzim e 8 a porão em prática,pedimos um prazo maior para a entrega dos re- latórios e teses pois 2 semanas não 6 tempo suficiente para wma Preparação satisfatóriasSe não houver possibilida des de mandar os 2 
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relatorios dos Chugim,le varemos direta/ ao Kinusse  
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Quanto ao processo de desenvolvimento do Kinusstodos concor= 

daram com a proposta de wocese 

só resta sabe r quanto sera,pois o pessoal da shirva de 

Bonim velhos quer saber se dá para continuar naharsharã depois 

da machanes» 

Fora dos assuntos do Kinus, voces ainda não responderam nada qto 

as machanot de Bonim e Maapilim: e estamos parados 

Para a machane de Bonim velhos talvez nos mandemos mais um 

madrich(se possivel) «Escrevi que so iria o Miguel,talvez ele tenha 

que largar a adraaha e se já tivermos escolhido um madrich, seriá bom 

que ele também fôsse à machané +P/ que tenha um maior contato com 

os futuros chanichime 

Estamos tendo um Beit Sefer muito prodútiwvo, com otimas artzaot 

% e dinâmica de grupos 

Como vai o Be it Sefer de voces2B os tochniot que me prometer am? 

(tzofiut,Tzofim,ete «co)Já estão saindo? 

Bom, esperamos que voces respondam o mais breve possivel,para 

uma melhor contribuição de nossa par tes 

Lehitraot 

Yaada Chinuch  


