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Orçamento calculado para 0 período de Setembfo,0utu=

bro e Novembro de 1958.

 

 

Entradas-

Taktziv de Madrichim( de Julho a Novembro.)--—-=-—=—- Cr$ 150.000,00

Taktziv Hatnuá(de Julho a Novembro)-==-———————==—— 90. 000,00

Mass Chaver(pago pelos snifim) --------הההההחההההההה 8.500,00

Taktziv Sehlichim 15.000,00

Luchot(empreeniimento dos snifim)---===—===——=——=—=— 17.250,00

Mif'al Halul
21.000,00

ES Total--——— Z01.750,00

Saídas---————————

Machlaké de Chinuch e Itonut(publicagdes e visi----

 

 

 

     

tas aos snifim)-------=---- 57.739,40( $ )

Aluguel, luz,água e %91620מ1086..------7777-הההחה 20.200,00

Secretaria administrativa:
21.000,00

schlichut (manutenção de 80211021מ)-------7-הדההההה 160.500,00( 8 )

Schiichut( viagens de schiichim e auxilios ) ====—— 72.826,00( $ (

e Auxílio ao Garin Aliá 12.000,00

Auxílio e material para os snifim--==——————"=—————=— 25.000,00( $ )

Peulot Hahanhagá--(reunites-manutenção e viagens)-- 20.000,00

Simpósium Tnuati----(segue carta anexa)---————————— 88.295,00

Peguishá de Chalutziut
3» 000,00

Total=---- 480.560,40

261101+-------ההההה Crê 179.560,00 |
Pagamento de dívi-

das atrasadas------ 116.000,00( $ )

Deficit Total geral-------- 295.560,00    
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| GUIZBARUT ARTZIT+

É 2 |
Especificações deo pontos assinalados com ( $ ) no orgamente que vád de

|
Machleká de Chinuch+ publicações e visitas Cr$ 57.739,40

Setembro de 1958 a Novembro dq mesmo 800,

São as seguintes es publicações a serem editadas pela Machlek£ de Chinuch e de

Itenut até fins de Novembro de corrente anos
Choveret Hachedesh =Butubro e Novembro.

1B (dez) sichoi pare o pró-chug ào madriobim

Milon=dicionário álustrado com 120 folhas;do acorde

com modelo formecido pela Academia de Lingua

Eebráica de Jerusalém,
Tochniot para Machané- para as schichavot de tzofim,

801611מ 5
Ttenim nacionais 888 81702808 -Hatzf6 e Haboné

Publicações ideológicas- Diunims erção das schichavoi de
maepilim e Vegsbimin,

Moral e História=Leizor Kolokovi

kijextreido do Nova Kultura.

Material preparatório ao Simpésium de dirigentes.

O s£lculo mínimo para essas publicações erças
31,900 +81088-------- 15.728,50

500 estencis aproze- 3.750y00

tinta EJA mimiografo- 700,00

capas e serviços grá-
ficos» 7.000,00

5% imprevistos--ses

|

1.608,90

PovaLemmm 33787440

Nota- Não incluímos no orçamento de papel o necessário para o dicionário ilustrado,

pois,consguimo-1le com O Snrs Loon Feffera

Viagens da Wacblaká de Chinuch

% 'A machlaké de chimuch efevua durante 0 semestre ( durante e mes de Setembro para

es snifim do Sul de país,e durante Qutubro para o Norte de 328841(230888

são imprescindíveis para o poem funcionamento des snifimpe para controle das

peulot de chinuch orientadas pela Machlalcá.

Entre passegens e gastos gerais,u visita drça em Cr 23.952,00»

MACHLAKA DE CHINUCH EITONUZ
publicacion. 33.787,40
visita da Mach

Talesema234952900
Tetal a 0

CANAee
SS

וב

ScÁlichut e manutenção de shelichim

8014 הידד Número de ו às quiros - quantia por

Recife
5+000,00

Rio de/ Janeiro
6.000,00

Salvador
4.500,00

Belo Horizonte
4.500,00

São Paulo
244500400  



 

| continuação

Snif |

|

Wº de schlichim de fora quantia mensal

Curitiba | 2 3.500,00,
ו

Porto Alegre 2 5.500,00

 

totalemme 530500400 men Sa is

Nota: É esta a quantia que deve ser enviada mensalmente aos snifim,Os números re-

presentem sehlichim internos do mevimentos;não incluindo pertanto sohlichim da

Sochnups À quentia monsãl afixada deve ser enviada mensalmente pela Guisbagut Are |

tzit,o que não significa que cobre todas as necessidades dos chaverim em schlichut e

A maior parto para o sustento de chaverim é suprida por fentes jts dos pró-

pries snifim,sendo que a Hanhagá Artait envía únicamente 'e que felía

£

cobertura

das despesas,

 

($ 160.500,00Total cu 3 mese g-mancenómm
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Viagens de Schlichut e auxilios

E inevitével um certo número de viagens durante e período. Há,por exemple,chaverimde

Porto Alogre em schlichui no Recife,ficando afastados do contacto da Hanhagá em SePau-

lo,de casa e da chevrá por mais de 4 meses seguidos numa distancia de muitos milhares

de quilometros.
Além do mais,a Guizbarut Artzit 6 obrigada a auxiliar famílias de

chaverim sem pesses, ou ne Machon Lemadricheh Chutz Laaretz ou em schlichut; estes

chaverim quando em casaytrabelhavam meio dia fora do Snií a fim do auxiliar sous

pais. Se heuver dúvidas a respeito,pederemos especificarembora nos seja desagra=

déível.i de substancial impertancia que os chaverim entendam tal dificuldade!
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Auxílio e material pata 0s snifim

Somos também ebrigados a cobrir deficits do pagamento de alugeres de

mosdenim,principalmente em06 ( mensâlmento o anif rega (820.000,00 de alu-

gueres,sem contar O nocessário rara a conservação dos Hocdenim,o que constitui es-

ferço fora do cemum para quem pretenda se dedicar a ¿tividades educativas!) ¿Curi-

4458 0 26160
em SePaulo,o Vaad Hanocr -ompreendimento renovado,que conta

קסצמסוג-80

com a participação de movimento e de Amigos do Ichuã- que esté procurando formas

de saldor os compromissos financeiros referentes a alugueres de Moadonim,Deposi-

tamos neste orgaoyfortes esperanças
ו.ו

Simpósium-— carte explicativa e orçamento soguem anexos,


