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Chaveráín Shalom

“Quorenos. fazer um adendo ao material financeiro fornecido

acimas
sôbre a proposta de Orçamento detalhado a nós envisãa pes"

lé Hanhegã Eltoná, temos a acrescontar no material precedente alguns .

pontos? 2 6

1 - No ponto Taksívim — não constam Taksivis dc Instancias.

106818 pois catas não perticipam na vide Financeira regulãr do novimento

com exceção das macbanot ou determinadas saídas específicas.» Miaso des

tacam-se as Pioneiras, tento nes Machanot, contriluindo com parto consi= .

derávol das Entradas e também em problemas como mosdonim, Aliá (meshek)

etc. Em Machanot veronos especificadamento — entradis o saidas, Os Vaudei,

Fancar participem localmente, ajudando a cada Snif (onde 031060:8%

Vasdei — Hanoar) paro problemas: como mosdon, saldo de dividas.

2 — Não existem mais quotas de mifim. 4 participação é pos
₪081, 60 cada chaver (ass — alaver) ; que ce calcula em cêrca de 4 mil

cruzeiros por mês (com tendência sura csumentar). 4 pabticipação dos cha=

verim nos Cuizbaruiot dos Snifim é bom mais ferto (atualmente). E

à 3 » Quanto a outro tiyo de atividades: Garinci “118, são:

realizadas eventualmente sendo sia entrads principal paro Snifim e os

próprios Garini. Neste ano, por exemplo não será realizada, domendo=so

fazê-lo pera principios do ano vináguros Festividades - além das realiza-

das Localemte guxx(menores) planeja=0e uma grande atividade para Base

ano -« lx om - Hahachsharã; revertendo para Hachshará e Snif 5, Paúlos

Não foi mk calculado e volamo de entradas e saídas; Campanhas — são feitas,

localmente. Em S. Paulo 8sse ano foi às poquenas proporções (entraram

Ce 18,000,00 e. ospora=se mais um ($ 15.000,00, revertendo tudo para é

mif).
4 - Machaenot_ -

Xak
Bote sho o Balanço dar Machanot (aproximado) 60

Ichud Hanuoar fachaluteal 
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ENZRADAS SATDAS
Ploneiras - 125.000,00 Machanot +......».Diversos - 96.000,00 Bonim-lhap, > 143.500,00Sheilonim

|

- 60.000,00 20016 016376 - 31.000,00
Seminário Madri-
chim mais Kinus 56.500,00
Participação no
Deficit dos Sni-
fim 50.000,00

Gê 281.000,00 08 281.000,00

    

Além disso forneceram as Pioncixas 4 50.000,00 para construções no Beit=
-Hamachanot .

Nas Saídas — tomamos cuda ponto em Global, sem separarmos em mimicias tases mx (como: correio 2 parto, telegramas ordenados eta.)
Stmente nas Machlakot separamos3 Chimuch - 68 30.000,00 ) 6 8808 (

100%  -0 15.000,00 "

Quanto zo Jornal "DROR" = 6 uma caixa à parte, rovertendo seus saldos(quando os há) para a própria caixas .
Nos gastos de Itonut do período de 27/4/57 = 26/4/50 ₪ 10.000,00
apenas foram própriamente de Itonut e os 00:39צ430 30.439,00 ros=
tantes para a cobertura de Deficit em 3 míméros do Jornal.
Este ano pretendemos regularizar essa sítuag3o, e o estanos conseguiádo
por alguns méses (pelo menos). .
Un mínero de 16 páginas tem um gasto médio de ($ 22.000,00 e um come-
morativo (de 24 péginas) - 0% 34.000,00 — todas essas despesas inclue
gas, inclusive despacho.

MOADONIM +

A situação no momento é a seguintes
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Bom Retiro -
Ve. Mariana -
Salão (HA,

Snif) -

310 - Zona Norte
Zona Sul

Curitiba

Pôrio Alegre

Belo Horizonte
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20.000,00

16.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

56.000,00

Problemas a surgir: Rio — Mondo Zona Sul; Recife — perder-se a atual
sédo (um antigo colégio & demoliz-se).

Quanto as Peulot Hanbs=g8 Artgit — vhrango peulot especiais e Toshivot
Henhagó. Eshlichut compreende sô gastos de viagens e outros eventuaúd.
A manutençao de Shlichim & pelo Keron Leshlichin.

Esperando que 8sse adendo satisfaça aos pedidos, despedimo-
nos com nosso

4161 V'hagshom
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