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Este é dirigida e guizbarut Rods mo sentido de e em nome da
yaadat Hatnua algumas: informeções e rélatorios que hecessitamos pq
ra. poder prosseguir em nossa ו de levantemento: de fundos e aju-
da finenceira 8 ל

Em6 Puga pi ם 51108650 6 6 seguintes |) atudêmente nosso tras,
balho de fundos é feito no sentido '¡medioto de: conseguir súmento dos
taktzivim existentes ou de conseguir algum fundo especial quando sur
ge8 necessidade particular e premente(exp. ordenado 0056
chim, toktziv da sochnut, hachschars; fundos especiasg: Ichud, Dob=
kin, etc.) Réloto exoto sobre o desenvolvimento neste setor jé foi
enviado pela Hanhagé Eliond; o que desejamos e o que é tombem inten-
ção. da Hanhags. Eliona “é chegar ₪06 51108680. 60 006.8 0000896 Elios
ná não dependa de todas as estancias, mos que tenha a sua disposição
fundos” que'possa.envios e dividir de acordo com criterios seus. Ends
nesse sentido o Bariach está reslizandp uma grande atividade, :
2) Em breve não seró mais o Efraim quem cuidará de tudo isto, é então
ainda será mais importante a atividade que nossos chaverim ne Hanho-=
46 pudré Elioná puderem desenvolver, = Esperamos que a Hanhagé/Elione”

consiga colocar-se nesto situação de independencia, mos podermos pres
tor informaçoes e exigir, ה66655 18005 06 muito mais dados do que te-

הספ recebido no ultimo tempo, Átravez de alguns trechos decatas da Hs
Artzlt parece-nos que a situação financeira não nado fecil, mas- mesmo
assim ndo temos recebido nenhum: plano da guizbarut “rtzit, sobre quais
os seus passos, campos de otiwidades etc... Não temos a minime noção
da situação dos snifime O que sabemos: é o ppoblema permanente de se-
des que ainda hoje, com nossa situação nacional é de mais dificil! so-
luçad. lambem não tmeos nenhum relatorio financeiro do ultimo: tempo.

Não precisamos um balanço completo, 6650 o mesmo não exista ainda (i
se o de outubro não estiver pronto) mas sim de uma explicação da si=-
tuação e principalmente plenos paras o presente e futuro + Se pudessemos
receber copias 085 697188 que Kadmon' envia a Sóchnut seria muito bob.

Tambem escrevi sobre o problema da transferencia e não recebi resposta 4

Cremos que 6 הס interesse dé todos mos pudrmos fazer algo pora facilitor
a situação e 000186855858 todo este materiol e planificação. E
tambem que os chaverim não deixem de manter e H. Eliona sob pressad

neste assunto . Tembem abraço o todos e saudações Até Breve,

Alei Vthagshem

ema

P:¿S. Aproveito para pela א vez e ogora de forme oficial de H=A
pedir confirmação sobre o relatorio que enviei há | ano sobre ali do.

garin, gostos finonceiros e outros problemas. Obrigado, 


