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às Kaskiruiot dos Snif im

Assunto : Finanças

Prezados Chavarims:

2 Ne última reuniso da Eanhagá, foram epresentados
os relstorios finsnceiros do movimento, e queremos atravez deste
comunicsr-lhes as decisoes chegadas na Asseifa,

No periodo que passou, vivau o mávézento s base
dos taksivim de lretz. Entretando estamos hoje num regime 1 re-
gular estabilidade, speser de contar 008,020 77.500,00 de dividas.
A,tendenciz dos trsbslhos de guigtsrut e continuar no regime 68-
tavel a liquidar suas 6191088. ¿ler disto empreender nos snifinm_
esforços para que ocorra o mesmo, Assim sendo fez-se uma previsão
dos gastos de cade nes e om funçao dos mesmos, estipuler a parti-

cipacso dos snifim, ingxo enviamos a previsso mensal.
. Pare nos e clero: que o orçamento para ser resl

tera que haver s participaçao do movimento,
Conforme os chaverim puderam observer incluímos

no orçamento Cr$ 50.000,00 pare e Keren levitaur. Sobre isto sin-
às teremos oportunidsde ús consulter os chavorim antes de plani-
ficarmos o destino deste fundo. Us chaverim dcpem óster informe-
dos sobre c mesmo, Pedimos portanto uijgumunxpsapestas que, se por
acaso pretendem uss-lo, que proponham orçamentog. (Ja recebemos

algumes propogtas sobre o mesmo) ineluinos tembem os gastos para
a MVosatza (sera ém Porto ¿legre). Inclyimos o Keren Leshlichim,
pars que continue regulsrmente e tambem 8 1100108680 8 dívidas
do Movimento.sFara a Xechlakg foi dedo wa teksif especial, consi-
dsrendo e preparação de material pars «s stividades de Julho, O
deficit que he sera superado se restringirmos os gastos ao mexi-
mo, ou pleitesrmos un teksif em Eretz.

Ha,a copstater que se por acaso as entradas forem
1290018209, us 241085 e claro que nao correspongorso. 5e os sni-
fim nao cynprirem o que foi resolvido, nao hevera Keren Levitzur,
s machlaks nao podera editar material, as dividas nac serso pagas,
e a lloatza sere custesda pelos Snifim, 6

E Os snifim que neo envisram sinda, deverso mandar
ato dia 15 de aio, O material financeiro e o levantemento do nme-
shek do movimento. E E

, Duas ou tres grandes atívidados financeiras farso
os snifim ate julho: :

1 - uma campanha restrita
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2 - uma atividsdo artistica externa
5 - 8 luach - segue carta 88200181 ₪%0
As entrudas de Julho dos snifim para pagamento

das quotas, devera fuldeXnentalmente das luchot. As demsig re-

soluções desta asseifa poderao ser vistas nea Ats, que sera en-
viads sos snífim muito en breve.

Jueremos esclarocer que entre nós não hé « menor
dúvida de que este orçamento anexo devera ser seguido. Us suifim

deverao planificar as atividades psrs que as entradas entrem 0
mais tardar nas dates merceadas, possibilitendo assim o pagamento
das divides.

Sem meis, com nosso chalutziano
Alei V'agshem

 

Bauricio Y, Nhueh
Quisosr - Artzi

2 הצד2פיץ a / ₪11 4 PReYISAGEXלד ORCAMENTÁRIA DA GUISBARUT ARTZI ATÉ A MOATZA
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Ep caixa 9.000,00 Com.Bror1 15.000,00
Dividas iio 9.500,00 Cooperativa 5.000,00
Poalei Sion(kio) 5.000,00 LrRosenberg 3.500,00
Kutner 1.850,00 Noblestur,p.ctas 10.000,00
AP.Alegre 6.000,00 Keren Hamaguen . 8.480,00

vida Pto.Alegre 13.000,00 ¿onde Vamos 2.000,00
' Sao Paulo ThOo,00 Aluguel 2.100,00

Quota S.Paulo (40%) 16.000,00 Oráenedos Ds 200,00
> וגני 15108 ) 04 ( + 200,00 K.Leshlichim S.P. 11, 000,00
q Recife (0%) 1.100,00 Elo 4.000,00
e B,Horiz. (04) 1.100,00 kachlakó de Chinueh e000,00

Nhuch 1.000,00 Secretaria 3.000,00
Chaitehik 2.000,00 Imprevistos 2.220,00

68.090,00 77.000,00

DEFICIT 8.910,00
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= 1 2 4 כ54ב 4 + 4 3

עת
uota Rio (L07) 11.200,00 Noblestuy 7.200,00

. Perlegre(i0%) 160,00 Radio america 6.500,00
Dívides Jormel 5.000,00 Aluguel 2.100,00
Taksif Fazenda 20.000,00 Cráensdos 5.600,00

Misibyas Keren igshlichin 15.000,00
Kachlaka 10.000,00

41.660,0n Secretaria 3.000,00 -
Isprevis tos 2.000,00

0 51.700,00

DEFICIT 50008
|09

Julho
Kass chsver 27.800,00 Keren Levíteur 50.000,00
Orden .Madrichim li. 400,00 Aluguel 2.400 ,סס
uote Seo Paulo (bhoí) 24.000;v00 Ordenados 5.600,00

. Rio( 60%) 16.300,00 Keren Leshlichim 15.000,00" P.Alegre (60%) 710,00 Secretaria 4.000,00
, Recife (60%) 2.100,0039 20.000,00
" Curitiba (60%) 1.800,00 Moatzs 60.000,00
" B.Horiz. (60%) 2.100,00 Iuprevistos «000,00

Jornal, p. cta. 8.000,00 160.000,00
Quotas atrazadas 0.000,00 ia

13 +.5%o,oo E
DEPIC TT 22. 0,00

Obs.3
seu

1 - 0 snif 10, de acordo con

taksiv conforms acima,
A Guisbarut Artzit, fara um
caso isso for necesgario, “4/.410,00

8 planificação poderá pagar o
ou entao a Quota total e Julho.
emprestimo por wu mes dos 10%

2 - 0 deficit total sera de , Será coberto com algum
texsif que estemos pleiteando en retz.

5 - Os gastos de viagom des shlichuiot - atividades de Julho-
correrao por conta dos snifim, com 82088880 6 Recife, on-
de estudamemos outras formes.


