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8 chaverim; .

ES
de novembro
Plamos muito de sermos informados

São Paulo, 19 de novembro de1953

aodls desta tratar com os chaverim os Seguintes assuntos;

grupo do 42 garim ) 8
Grupo 6. lênças - Partiu com o nosso 2º 8de 1953), ao de 6crianças que estão a vossos cuidados. Gosta-

*sobre todos os problemas que se reforem à adap
tação das crianças no Pais, como esta tudo Correndo, ete.A ordem de

- , ,
pagamento do Xeren Haiessod (Cr484.000,00) chegou e agora

toda aquestáo ja esta regularizada, Teramos de, para os próximos grupos, plani-
ficar e combinar tudo com uma antecedênciaatrazo com que a
508,;38 Problemas

2

muito maior, uma vez que o completoordem de pagamento de Keren Haiessod veio trouxe os mais diver-(algumas horas antes da saída do navio, ainda estava8 so no ultimo instante conseguimos que duas pessoas dessemte O dinheiro, para que comprassemos as Passagens), esse088

.,qua devera
crianças,
uinagao nominal, idades, etc.

3 - Chevrat Noar - Tem1 e
.040728 noar que fara alia com 0

Gostaríamos de saber
aPrimeira instância todos

2 - Áliat Hanoar - Está
a
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fazer alia em maio de 1954. Devorão fazer alia comirmaos e irmãs de chaverim

abaixo: 1
Harschara o 5º garin do 10980 movimento,

ףמא

este grupo setedo garim.Enviaremos oportunamente a deseri-

à Hanhagah Artzit a intenção de o ganizar uma2º garim (também em maio de 1954), Esta chovrá
ngar teria uma constituição mínima de 20 chavorin aO que vocês ponsam,

Observação - Foi encarrcgado pela Hanagah Artzit de orientar emOs problemas referentes a

e uma idade basica do 14 anos.

aliat hanoar e Chevrá 0082, 0
chaver José Ettrog, de nosso meshek Bror Chail, sheliach da HanagahElioneh (por
intermedio da Sochnut)

Ad
formações completas sobre
"oar, sejam os mencionados

que estara

gare

que o Keren4
gastos

a) Cr$61.800,00: -
b) 6.000,00 -
e) 9.600,00 =
d) 20.760,00 -
e) q -

99.360,00
Entrada .....0 00

15.360,00

Informações - Pedimos em geral que os
todos os problemas referentes a aliat hanoar e Cheyratna carta, Sejam outros01088 e maximas, quantidade minima

80 2818, meshek, exames medicos exigidos, formularios,5-- Cr$84.000,00' - Queremos pedir aos chaverimnos transfira aa mais do que os Cr$84.000,de Aliat Haxoar, conforme balancote

no Brasil até o mínimo julho de 1954,
chaverim nos enviassem im-

legais, idades mí-
epocas melhores para che-

ete, ete).
para providernciaremquantia de Cr$15.360,00, correspondente aemitidos, quw efetuamos com o atual grupoque se segue:

Passagens Rio-Haira
documentos
taksiv alia
estada no K. H. Ein Dorot
baus de aliá

(financeiros,
e maxima de chaverim,

00

(Segue) 



/ (continuação)

p Cr$61.800,00 = Compra de seis passagens a Cr$lÓ. 300,00 cada uma.

12) 0736.000,00 = Documentos pa ca 1.000,00 por chaver. Abrange tambom osdiversos exames medicos, clínicos, psiquicos, etc.bem como as respectivas via-gons. É o taksiy que cada chavor domovimento en alia recobe do sochuut.
co 5) 0r$9.600,00 - Corresponde: a Cr$1.600,00 por chaver. abrango gastos deriagos Sao Paulo-Rio respectiva estada, embarque de bagagens, carregadores,

alfandega, gastos deviagem, etc, É o taksiv aliá regulamentar que recebemos
da Sochnut. Ae צי PENAS 7% Ra BidE יא A: : . ;

no,הassi do seisיאסוCompreende estada deא.-
ibutzkar harse aBin Dorot ouseja, 24 estadas. Otaksiv chaver da harschará

passagem peloBrasil do chaver Ben Shalom.ב,foi
0 orçamento aceito pelo Vad פהמ6מ 1828088 8pelo Dr, Ben «Shalom e:

E Gastos por chaver Cr) 865,00 (por mel)
Pres Produção 115,00 (por més)

qe 8 Crá 750,00 E
RELe É 8ste aliás (0r$750,00), o taksiv do chaver das harcha-

rot no Brasil, É natural que a fovor dos chaverim de Aliat Laudar não podemos,contar Urç113,00 de produção (ao contrário). Sendo assim, cálculos a harschara:
24 x 865,00 = 20.760,00

5) Cr$1.200,00 - Compreende seis baús de aliã - ₪ Cr$200,00 cada um.

Ubservação - Se necessário, pedir confirmação dos itens 2-5-4 0008 0 28082-tamento loar da Sochnut (Dr. Ben Shalom).

1 Pedimos aos chaverim que nos transfiram 108818068 6 dinhei-ro, pois ele foi emprestado de um particular a quem temos de devolver até 14
Sem mais despedimo-nos com nosso chalutziano
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