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Maskirut Olamit de Tchud Habonime
Tol Aviv

Prezados chaverim,
Shalom 3

Recebemos há alguns dias à circular explicativa de

Guizbarut per veces enviada a 19 de futubro,e passamos a respen&

dê-la,
Temos rodévido algum material de gónozoynas gostaría=

mos ainda mais intensificar nessa esrrespondencia de ambito finan_

ceiro,o que viria beneficiar a anbas as partese >

Por aquitemo-nos emponhedd de todas as manciras a

fim de conseguir dinheiro às fontes lótaisçho que fomos bom suce-

didos em parte«Atrayessamos uf período de sErtás dificuldados e-

conomicas polo atmionte goral de custo devída (mais de 33%) ne ane

que passouyeumento das טסטקמפ mia tótdi de 40% em apenas meio

anoso fundamentalmente pêlo centaço do Ishuy que nos relega finan-

ceiramente a um ségundo plane.Tudo isso vem ameaçando sufocar 108-

ses atividadessquelizendo o ritmo doAratálhoso impediñdo planifi-

cações mais usadas; |

Renevemesem SZ% Paulo aAena Hanozr dando-lhe um ca-

réáter mis amplo o 41358016 -6 “caráter permanente-e estames empenha-

dos em fomentar instituições somelhantos em Porto Alegre e Rio de

Janeiro dando-lhes um anbito de funcienamente nacional. Em Sáo Paulo,

o Vazd Hancar conta comé participação 66 61702888 210061288 68 81-

guns elementos por nês atraidos,o que tem dado excelentes resultados»

O Partido não colabera conosco no sentido financeiro,a não ser por

intermédio de um cu deis de seus componentes,

Wo tocante a Federações e Organizações Sionistas,proferi-

mos não nos estender,pois sua anarquia é completa,o fortos ventos ICHUD HANOAR HACHALUTZI
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contrérios a auxilios financeiros a movimentos juvenis alí soprameCom elos,

nada temos conseguido apesar da insistenciaça não sor em ocasiões esporádi-

cas como machanet kejtazyo uma ou outra subvenção irrisória-principalmente

nas pequenas cidadesço que reverte ass snifime

Quanto a Kehilotostas priticamente inexistem.Está em formação a
Kehil Anhkenazit em São Paulosque per ora ainda necessita ser subyencio=

nada pela Federação.

Para Machanot e atividades Contrais estamos empenhados na conquista

de taktzivim tantos quanto pessíveis,o quê Já foi alcançado com sucesso da

Organização das PieneirassEstudames as possibilidades de toda espécie de

taltzivin extras das instancias sionistas —existindo para isso o Vead des

Movimentos juvenis em Sío PaulesDirigimos este Vaadye a nés caberá a maior

porcentagem das entradas.

Quento ao maisyutilizamos todas as formas já conhecidas poles cha-

verim originários do moviemtno brasilciregsentindo em tudo o reflexo de ,

cansaçô do Ishuv às atividades sionistassprincipalmente quando estas a=

presentam cunho financéirosTudo isto tem exigido de nês esforços sobreum=

manos aos quais dedicamos bea parie de noóse temposem detrimento de

um trabalho educativo intensos

Alguns informess

asrealizamos cem sucesso o Simpósium para Girigentes do Movimento,com a varti-

cipação de schlichim da H.eEclioná,lanahagó Atzit e dirigentes centrais de

todos os snifim do paíssde Forte 410082083 nãs podemos apresentar

dados exatos sobre as despesas;mas estas foram da ordem de Cub 75.000,00

Recebemos kejs carta da Sochnut negando-se em auxiliar tal enpreendiment oyo

que muito nos deccpcioneu apesar de não אעשפשא  alimentarmos grandes ilusões

a respeitos

beA Machlaká &e Chinuch V'Itonut funcionou este ano como nunca editando 9

Chevrot Hachodesh suma choveret de Iom Haatzmautuma sobre Brer Chail e Be

rezsum Dapim Lemadrichyuma choveret de Borl Katnelson,7 itonim nacionais de.

schichavot, 2 publicações ideológicas e de debate intemejuma choveret de Te- \

atro,5 números do Jornal Drer, estando agera ultimando os preperatifos para À

a publivação dos programas de machanot para tzofimpsolelim o bonim,

Sômento esta machlaká dispendeu para mais de 110.000,00 em 8 mes

ses de trabalhos

ec. São as seguintes as atividades centrais planificadas o aprevadas na

reunião da Hanhagá Artzit esta semanas

1-Machané de Bonim

2-Hachané de Maaplih e Magshimim

3-Seminário chinucki

A-Haflegá costoira do Rio do Jenciro a São Paulo,

5-Seminário ideológico,

6-Kinus chinuchi  



 

T=grande tiul Ichud Habenim
8-1118, Veidá Artait.

O orçamento geral para estas atividades atinge a casa des Cb 624.531,00 ,
considerando a diária de 0865,00-a mesma de ane passado=embora hoje seja com

pletamente irreal,Quanto ¿is entradasyrecebemos das Pioneiras a promessa de um
taktziv de (rg 200.000,00 para tode o ano.Nio teremos portanto mais a possibi-
lidade de receber auxílios das Pionciras nos diversos snifimycome ecorreu nogs
períodos ressedes; as subvenções para a cobertura dos déficits dos snifim terão

de sair dessa quantiasQuantoe a demais taktzivim,esclarecomos na primeira parte

desta carta,

Como entradas procedentes de shoilonim,resolvemog observar a

máxima rigorosidade,estipulando uma quentia mínima obrigatéria per parte dos

snifim.Apesar diste,não haverá pessíibilidade de cobrir az nossas necessidades.

d. pretendemos além disso duas atividades:

l.concentração na hachshará por uma semana do grupo
aprovado para o próximo machsor de Machen Lemadrichei Chutz. ,

2.concentração de grupo alió da Chativá do Oitavo Garin,

€. Como nossos orçamentos g balancetes são trimestraissqueremos apresentar um
esboço des nesses gastos ppp setoresyaproximadamente,por 3 meses:

Secretaria === 204000300

Machlakot 25.000,00

Services gráficoes———— 6.000,00

Aluguel 18,000,00 (sô de Prédio da Hanhagá)
Keren Lishlichim-— 120.000,00

Peulet Hahagé 30,000,00

Schlichut(visgens)= 10.000,00

Estas são as nossas saídas regulares mínimas,enquante que nessas entradas Lixas

são constituidas des 90,000,00(toktziv de nadrichim das Sechmut) e 54.000,00)%8%-
tziv hatnuá da Sochnut). Todo o resto 6 obtide por meio de atividades lecáis.

Notem que a redação de saídas é mínimaçe está sempre sujeita a aumentes,. Desta
maneire,temos um déficit mensal im que oscila entre 25.000,00 a 30.000,00 ,

que nes ebriga a centrair empréstimos sufecantos.

Por aí,podem voces notar que importante papel representamos taktzivim da Sochnut,um dos quais foi reduzido do 20% -e à nês tem chegadex
beates de maieres redugoes= e o eutre que represanta ) 3/4 das necessida=
des dos chaverim que fizeram o Machen,

Embora a nessa situação não seja desesperadoraachamos por
bew cortar tede e superfluo e o censiderade menos importanto,restringindo-noes
apenas ae que achamos indispensável. Mesmo assim,a situação tende a se tornar
insuportável. Temos a certeza de que encontraremos a compreensão da Hanhagá
Elionás

Sem mais,
Alei V'Hagshem! 

 


