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015 São Paulo, 31 de dez. de 1954.

As
Maskiruiot dos snifim
c/ atenção especial dos sehlichim
da Hanhagá Artzit

Prezados chaverime

1 Queremos informarihes que segundo a reu-
niao da HA de 28/111/54, resolveuse no togante as machanot
o seguinte:

1l)-segundo regulamento da G.Artzit os snfim que recebe
ram taksívim especiais para machanot Gevexrão imediatanonte trans-
feri-los para a úskAs em nome de Ervin Semmel, rua Morás, 666%

2)-forma concedidos coberturas de deficit para as machs
not locais que são as seguintes: :

SP -10.000,00
EJ +0.000, 00
PA -10.000,00
CI — 5.000,00
RE -5.000,00

5)-os snifim somente receberão estes, taksivim apos o en-
vio do orçamentos / 2 |4)-todos gs lucros inferiores e Lo máximo iguais do tak-
siv concedido deverao ser devolvidos a HA Já que os auzilios sáo
pera cobertura ús eventuais deficita, previstos pelos “orgamentos .

Si-ho iniciarse ag machané central de maapilim, os sni-
fim deverao entregar os balancetesdas machanot locais e es livroscaixas especialmente confeccionados para asmachanot.

6)-os taksivim para as machanot são [XCLUSIVANENTE deuso para as ma chanot sendo PROIBIDO quaisquer movimentação.
7)-0s lucros dos dias de visita que serão em homenagemao káL, ao qual cabem 50% do lucro , deverão ser levados ao 10LENA HATNUA - 1544 HKKi «machané central maapilim-e lã entregueoficialmente.
8) os preços para sheilonim das machanot centrais sãos

os seguintes:

9)- B/periodoentre a machané de maapilim e a ₪84 oschaverim que permaneceráo até ela gá Rio de Janeiro), receberão
uma 82008 ה 155 POAM Aalu 
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Pelo enunciado, os chaverim poderão perceber que todos as facili-
dades no sentido financeiro, estase dando aso snifim e eperando
es tudo seja rigorosamnte seguido, des;¡edimo-nos, c/o chalutzi-
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e ALEI VEHAGSHEM

DAVID FANIGUELERNT

-Guisbar Artzit-

Ichud Kanoar Hachalutzi

Dror - Hechalutz Hatzair - Habonim - Gordonia - Macabi Hatzair
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