
  

ICHUD HABONIM 

 םינובה דוחא
HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 

520 PAULO - BRASIL 

são Paulo, 12 de agósto de 1970 

às maskirutot hagnifim 

Aos chaverim às Hanhagã Artzit 

Sha lena, 

Queremos através desta novamente esclarecer e informar os 

Or sôbre à participação na Veidá Artzit para que sejam evitados mal enten- 

didose 

1 — DELEGADOS DO האח - são delegados um chaver para cada 20 chaverim, e que sig. 

nífica que estarão assim constituídas as 4019020868: Recife-6; Rie-7; Sp-103 Ctba 

5; PA-5.0s delegados deverão ser eleitos pela assefã clalit do enife 

2 - DELEGADOS DANANANCÁ ARTZITP - Os chaverim da Hanhagã Artzit são os que foram — 

eleitos no IV Kinus Artzi, do julho 3968, e sômente ôstes serão delegados pela Ha 

nhagá Artait: Solon(PA), JacobW.(CTB), Abrão Kahn(SP), Miguel n.(0B) Raymond, Zhy 

vi, Tito, Guilherme e Max (RE). 

3 - VIAGENS — Conforne carta já enviada, 05 46102608 8070280 chegar a Se Paulo per 

seus própries meios, pois a guisberut artait sômente pagará a passagem do voltas— 

Convém relenbrur que 86 serão pagas possagens do ÔNIBUS COMUM, e não serão admiti 

das exceções além da de Recife, cujos âologados terão sua passagem de volta 68 - 

Quride( Samurai ou Dart Herald), Ressaltamos ainda que as passagens serão gas por 

delegados que participarem da Veidá e que esta norma é válida para delegados do - 

enifim ou Hanhagá Artait, indiferentomento. Os delegados ãe S.Paulo pagarão uma = 

taxa do 01420,008 

4 — PARTICIPAÇÃO — As sessões sorão públicas para chaverim da shichvá Aliá pare — 

cima, 6 com excoção de observadores convidados, cada particizante não delemmdo ts 

rá que pagar um takeiv de (6 20,00, independente do ostado do onde vier. Lonbranos 

que só podem ser delegados chaverim maapilim eu bogrim de mevimentos 

5 - PROGRAMA — À abertura oficial da VI Veidá sorá no dia 4, às 20:30hs, em S. Pay 

lo, após e quo, na mesma noite viajaremos à Hachshará, iniciando a 1º sossão ple- 

nária no dia 5 às 7.00hs. Sairemos da Hachshará, Com destino a SePaulo, no dia 7 

1 06 
darו   



   

  

    

             

  

AEDES 

7 
 ו
 כ 44472 ל

ICHUD HABONIM 

 םי'נובה דוחא
HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 
SÃO PAULO - BRASIL 

    

as 20.00 5 

Sem mais, esperando não haver nenhuma dúvida, terminamos, 

Bebirkat, 

Raymond Levy — maskir 

     


