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é REF - Mara. de
Hanagá Artsit
ICHUD HANOAR HACHALUT SI

Sao Paulo «= Brasil

Presados chaverim,

Acusamos o recebimento de sua carta de 4 do corrente (EHE - 325),
a qual trata dos diversos problemas de finanças do movimento. Pretende-
mos na presente ampliar um pouco os diferentes quésitos, que já tratamos

em cartas anteriores»

TAKTSIVIM - 5717,= Em data de 5/12 comunicamos á Hanagá Artsit (nossa
carta guimel/1089/56) que o taktsiv para o ano cor»

rente da llachlektó Hanoar Vehechalutz, será de 2704000,00 0205812084 86
dúvida é 8ste um aumento considerável, pois equivale a cr$ 70.000,00 em
relação ao ano de 5716 e de Cr$ 120.000,00 em relaçao ao ano de 5715.

Em data de 13 de novembro (nossa carta 1022/56), referimo-nos ao
aumento crescente na participaçao do taktziv paramadrichim por patte do

Departamento de Noar Vehechalutze Esta participaçao, relaciona=se tanto

com o número de "nitmachim", como a soma mensal.

Si a Sochnut mantérgfsua hpiniáo que sómente 9 madrichim serao
sustentados, receberá a Hanagá menalmente a quantia de cry 27.000,00,
que perfasem a soma de cry 324.000,00 anualmente. No caso, de conseguirm

mos o 102 participante - a soma mensal será de cry 30.000,00 e anualmente

crê 360.000,000

Isto significa, que pela primeira vez, podemos de antemão prever

qual será o taktziv base (taktziv iessod) para o presente ano. Assim,

terão os chaverim garantidoscry 594.000,00 anualmente (270.000 +

324.000) e uma entrada mensal de cry 49.500,00. No caso seguinte do

102 chaver do machon « crê 630.000,00 (270.000 + 360.000) e uma entrada
mensal 68 02%,05

Quer nos parecer que tamanha soma (que deveras não foi esperada

pelos chaverim = si tomarmos em consideraçao o orçamente proposto e

aceito na última moatzá), dará possibilidades verdadeiras de realisação
de um trabalho próf£fcuo como o tem realisado, com um pouco menos de

preocupações financeiras para o equilibrio do orçamentos
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1 401 510 ₪ 252801415 .- Fica claro através do presente, que a rúbrica

E "Taktsiv especial" deixa de existir. E mesmo

assim, em 2618080 ao taktsiv do presente ano, que foi aprovado na última

moatsá existe um "superavit" de cr$ 170+000,00+ Sinao, vejamos:

consta no orçamento da moatsá segundo nossos taktzivim

Sochnut עפ 201.600,00 erê 270.000,00

Ordenados madrichim 172.800,00 324 «000,00

Taktsiv especial

total

00 seo

cr 424.400,00 cr$ 594,000,00

No ano anterior, receberam os chaverim os seguintes taktzivim

especiais;

Especial Sochnut 00 400

Especial Hanhagá 21.000,00 300 de)

total 91.000,00

Mesmo si tomarmos em consideragao os supra referidos taktzivim,

embóra o de 40.000,00 se refere ao ano anterior, todavia fica uma Bsupera-

vit" de er$ 129,000,000 em relaçao ao taktziv proposto pela Hanhagão

Hanagá crê 40.000,00 ão 2

8128 0 988208 :

Sochnut cRê0

Ordenades madrichim 172.800,00

Taktzivim especiais 91.000,00

total ery 465.400,00

As diferenças serao:

Em relação a cry 594.000,00 128.600,00

" " cry 630.000,00 -0

Quisemos deixar claros êstes pontos com referência ao "taktziv

especial" para impedir que os chaverim facam cálculos com quantias even-

tuais, que talvez no presente ano nao possamos conseguir. Nao significa

isto, que deixamos completamente de lado o empenho em conseguir taktzivim

que possam auxiliar no profícuo trabalho do movimento

18%

É. Bariach
Hahanhagá Haelioná 


