Refe= ECI- 239

Se Paulo, 21 de Novembro de 1955

ÁS
MAZKIRUIOT DOS SNJFIM
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Ko Ho Zo De y Ve HATNUA e

62 GARIN( ERETZ ).

Prezados Chaverim:
Anexo estamos lhes enviando o relatorio
elaborado pela Guizbarut Artzit, contendos

1) balanço financeiro do períodos Kinus à 26,10/55s

2) listas de credito e dividas מס
)8 orçamento aprovado pelo Kinus, de 26/10/55 à 26/4/566
4) previsão prçamentária da Guizbarut Artzit para período

identico, tendo em vista a situaçao em 26/10/55

5) trabalhos a serem desenvolvidos pela Ge Artzite

6) Resoluções diversase
.
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Dado o carater do material, ele e es-

tritamente interno, não sendo de qualquer divulgecáo externas
Alei V'agshem d

Adolpho Ne Cheintelde
Mazkir=Artzie
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5 - Trêni tes - Exame nora dis 17 de Junsiro,

*

em S.Paulo. ghanca será ]02-

muda pelo Sr, Cumeríni, Beret
un renponsavel por cada movimento. 0 exame agrá rigoros o e constara de e partes
gacrltes e oyal,
O muero de vagas pare

os movimentos, 6 ₪6 17, porem telne se consiga 20 lugares, Partidas de Grupo
» día 20 de feversiro, pelo -

לע

S - Concentração:

Tenter=se-a adientar o axats para o día

12,
2
Date às concentração 51º) à 5-2 no EBED, sendo rose
ponsavel o chaver Qhaitehiks,
di
-

Versêers 8 4 o

08880 de problemas do movimento ( idelo

sóbres- a - Levantamento o dis-

in, educação, etc.) .
no
 מ- orientação em Brots

2 - ATIVIDADES CENTRAIS1= A  ד609 64 סל,

60 -

ensaia - Rós sera us chaver

do Snjf
ser visto pelo Chug de Eaapilin a ratific
ado pela maskirut Pelis.

ratificado pela meskirut Pel

,

S.Paulo, é

Ciug - Roma Strolvas |,
Gonsol lismeshek - Sors resoivido pelo KEED é
:
:

48021001 - Rosa,

2808, Sutabinski, Maris, maskirut peilá úesigne ôpra Cê, lildo, Forman, Sue
ra os chaverim que completas

290 O ehugs podendo ser levado em consideração os
madrichim de schon de 56,

db - Sgminários: Rosh - Trofis - Baby

Rosh +» SoleBonim - Cheinfeiã
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Climg 12 perte Chico « 2% Parto o TEEN
.

 > אוBosh: Chsi-

92מ168 08088068 - q ser designado

pelo KERE,
Hsdrichims Chein
zan, Bello, lesias, Chico, Nhugh, Buby, ario feld Jisbso, Toshe, Elisa, She
me AY) Zinio, Chalchikgicutat, ponTawi. Dentr, Herman, Zicio, Joni, Rosa Jai.
o todos estes nomes se ₪408 15
o chug que trabalhara ns Kschano de
0

a Sobra as beses ldsologicsa de
movi-

mento e slguns problemas «tuajs,

esquemas deve ser enviado a S.Paulo e apro»

vado pela masiirut Poilã, ato Sel-56

4) Einusaim - Kinug Chimuchi=- responsável - Bub;
Veida -,ros
6 888 Tom Zotrus - Jimico,

ponsável-Cheinfeld
Responsavel inauguração dos Xinuss,
im

5 = SELIGHU? - Considerando-st 8 impossibiliGede
, por problemas pessoais, de
unida es Bhnliciut da chavera Ida,
pars Biorizonte
die 27 o chaver Zinho,
com possiveis porgpectives de contáipa
nusr la sapos a Veldas.
.
Ira pare Recife

₪ 8 lisa, le permanecendo até 25
de ja»
:

neiro,

kb - VEIDÁ > A men drutpeila ainda não se rgunil para
ver

este ansugto,
que os y nifím desde ja a “x consideração os probl
emas da 0181680 de dos
lesados, 
"קל"קפא

.801

reuniso de asma. artoit dis 26 e 27 de Janei
ro, será
convocada pare treter do temerip de Veldas,
4 po

- 3 >

5 - 7 Deveria ester pronta, mas não chegarem, 4 queta
do en
«Paulo e os artigos. Propogu-s

de anuncios

e uma rgvisao no -

esquemas. Aprontar e distribuir imedisbamento apos « machant. Os srtip

gos e anunejos deves ficar pusntas prontos no dla 15 de Janeiro, * 12
vista devera sair dis 29 de joneiro,

6 - 0 => 0068826 em Santos dia 30 de Dezombro de 1956 deve-se comunicar se instencias e preparar slojomentos iniciafã.
7» 14 - 4) Ivrit :- Fizeras exiwmes e foren aprovedos

eshyerims Clarice, Inapoleki,Blima Gilda, David Berns join.

vs seguintes

Guana,TeopolesClers Spest Dorta deverão fazer 00 exames

no 01/0288: lle,

E

b) Es seguinte e lista de difinitiva de «116 en 9 de Kara

jansiros David Bsrustein

Clare S8pikberg
01148 Zinger
Chana Steinbarg
igolpho Steimber
Clarice Lespols

llos 1

188906 Gruggo
Rauel “pinor
1108 Kansbech
pts Gandelsman

Henrique Jampolexi
Total de 15 Cai é mais Clors Sãs
Golêstein e Shelys Dekxin com Allat
Hanoar e Len ¿uster $ Josquíia Buster
ds chaverim michel Sikinikc e Hunho e Simlamit não fsreo alía

com 9570 grupo por nao terem resolvido sees probljomes femilisresa

601110 020300. 2 פמFogins nho fera alia ogm esto grupo por
problemas surgidos a
ujtima hora, sesim sendo, também & 340061 Grusco

deixa de fazer sus alía,

.

= 8  ו- Vira pera 8.Paujo pure regulerízar sue
2 ituagao medica, 06680 18%0 א?יואאכאוועת33 ספת מpossa ser feito em Peálegre. Ver-so-á aqui es possibilidades da familias fuzer elia en 20
de fevereiro, indsgenos des possiblliásdes de seu revebinento em Eret
por sigum Kibutr.

B - SEEXEL

- não recebegos resposta des cartai qnvisdas e relatórios

pedidos.
trabalho esta fraco, devido ₪ desorganizaçap de alguas cos
mites e por empenho dos enifim em cutron.

₪ Congrés so Sionista foi antecipado pern,11
por motivos politicos extérmnos.h venda de sbekalim é até 22de69Abril,
19612

e as elelcoóa agrao na primeira quingena do usrgo Existe porem, dm
pensemento do nao feger-so eleiçoes q sim chegor-se & um 901000 , ou-

8 bsse ds rpresantação do ultimo congresso uu ₪ base dos nuseros
de

 ם311801 vendidos.

9

De quelquer forme, é importante der ue 1220180 88210 na
venda dos abeielime

9.- 2
880

Pau

EAR

se

- 250 פע8000060 informações, apenes dy KELD e de

recebido informações mais ágtalhades,. Sao FPeulo tem

dé 15.000,00 a 20.000,00 fora 8 442081040 08 gravar as.

ENED cerca de 5 a 64000,00
Pálegre - exis te ja 7.000,00
Rio dé Janeiro - Ha mais ou menos 6.000,00 os =

660818 enifik nado Apo
4
2
0
Ssirg nos proximos
dias ums publicação de Gravux
ras de 922081080 16 tambem sera vendida, Gogita
-se em vor 2 exposi
qag pars Teresopolis onde concentra-se grande psrte de ishuv
por 008=

siao dos furios Jimico ira por 2 dias ao Rio pers tratar de todo o an

dsmento da »xposiguo.

cho
y

até o día 1 de ¿aPropoem=ue que e deta fínel de muquudr cempenhe seja

a A -neiro o no dis 15 de janeiro sefaga entrega do dinkeiros

feita au conjunto com as
A venda e objetos do snif S.Paulo esta sendo
3.7910 , 0

anif Rio protande envisr seus objetos pars
Pioneiras.
16 wise at
For

e 27 de Janeiro»
10 - PROXÍNA KEUNIÃO - será convogeda nos dias 26

Som suis, a tratar,

Adolpho NeCheinfelá

Masgkiy «Artuit

