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Meskiruiot dos ¿nifim e
Sibutz Hachshará ו

Prezados Chaverim;

Vicmos atraveég deste circuler, tratar de um assunto já por
demais conhecido dos chaverim, qual seja o da situação financeire do
movimentos Cremos ter dado agora um passo íiume para a solução defi

nitiva do probleme, e pedimos aos snifim que se esforcem por nos aus

xiliar no que lhes for possivels

2 Daremos inicialmente um histórico do desenvolvimento da ques

tão, para que us chaverimpercebam como chegamos até a adoção de tal

medida, qual seja a formaçao de umagui sdarut central do movimentos

à últiua Moatzá artzit Levou ao conhecimento dos diversos

gnifim a triste situação das finanças do movimentos Us dois snifim

maiores (Rio e São Paulo) com Crey 60.000600 68 dívidas externas, ca

da um, a Hanhagá com Crev 38.000,00 de dívidas externas € Crey DU0

internas, e somando-se ainda o orçamento dos gestos mínimos para este

semestre (alugueis, déficit de shituf, shlichut, etc»), tínhamos um

deficit total de Crey 000.,0004006> 0 devolta da úoatzá Artzit, co

meçou a Hanhagá a se preocupar com a solução do problema, estudando

es diversas formas para tale Resolveu realizar emprestimos que viriam

pagar os gastos ₪818 106018000, 0 6 entretanto não é uma soluçao ao

problema, mas somente un adhamento, um ganhode tempos Desde logos per

cebemos que o problema estava além cas soluções que os snifim poderiam

individualmente, encontrar, e que, sem umaplanificaguo geral de gastos

e atividades, impossivel seria a sua 0%

Aos chaverim que deveriam se preocupar eim resolver os proble=

organizacionais com que se defronta O movimento, toma

enjar dinherio a totalidade de seu tenpo, sem que

que compensagsem essa perdas Lram esforços empres

esparsas, e vurisso de pequeno rendimento. Sesolveu

ese portanto, criar uma guisbarut central, que virá resolver todos estes

impecilhos, que até agora tem havido Planificará os orçamentos dos

4 e orientará realizações que vizem obter lucros e, de
snifim, planificará € 1 :

um modo geral, centralizará todas as questões financeirasd do movimento,

mas educativos e

va a questao de EPP

houvesse resultados

gados em atividades

- segue =
 

SÃO PAULO + RUA PRATES. 93 * CAIXA POSTAL, 1601 * FONE 34-4380 x BRASIL



ליר.תסילאיצופינגיצרעונתורדתפח
Organização Juvenil TA ponAAS Pe ES 1 0 a "ועיצאזינאגרַא1יועשיטסיליצאס-שטסינויצ

ionista "DROR”
טנגוטשיטסיליצאס-שיטסינ

 

תיצראהגחנה
DIRETÓRIO NACIONAL

 

Haverá uma única caixa, com um maskir hakalkalá, o chaver
Núchem, nomeado pela Hanhegás usperamos por parte dos chaverim, O má
ximo empenhe no sentido de procurarmos,eem conjunto, resolver um dos

maiores problemas que atualmento nos aflige,

dem mais por ora, esperando breves, notícias dos chaveirim, quei

à ram aceitar nosso chalutziano

Aleí V'aghshem

FAUL pANGUA
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