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   São Paulo, 22 de julho de 1970 as maskiruiot hasnifim 

Shalom rav! 

Como ja é de conhecinento dos 00876716, através de circular 
O setendro deverá se realizar a VI Veida Artzit.la mesua circular, é 88008 de cada snif, sôbre isso, gostaríamos de 68015- 
Fecer alguns pontos. 

im reunião de maskirut peilá chegou-se à conclusão de q 
de arcar com O total das à 
gens dos delegados dos 
Pelos chaverin ou pelo 
Sagem num Sentido, 
0 Paulo, que não 

Fealizada em 18 de julho último, 10 à guisbarut artait não estava em condições 

snif, ou Seja, cada 
e teria o outro sentido pago pela 8.8. 08 chaverim de terão despesas de Viagem, pagarão um taksiy a ser fixas 

do pele g,a. (aproximadamente $20,00), que servira Para cobrir as despesas 
de manutenção durante a Veida, Deixamos claro que: 1- 8 

 0618 serão pagas de participarão na Veida, e não outras Palavras, se algum 5 Feceber a passagem d"ele 2- 70888 8 passa-קכ889876מ8

acôrdo com o núvero de pelo núvero ao qual tem dir delegado deixar de Viajar, 

Gens serão de ONIBUS COMUM, com exceção dos delegados de 
Recife, que terão direito à 0618 passagem (passagem de ida) de avião por 
cado delegado que participar da Veidá, 

Esperamos: 
didos e fatos Consumados 
Não se trata de problemas de principio apenas, mas cimpl tuação da Buisbarut artzit é péssima atualmente, pelos chaverin, 

delegados que 
cito o snif, Em 

O enif não tera direito | 

" 

esmente que a sie 
. 

0 Por Causas ja conhecidas 1 
+ . 

À 

Por ora é só, despedivo-nos cordialsente 
1 

Raymond Levy- maskir 
|
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São Paulo, 4 de novembro de 1970. 

Queremos comunicar 6 lembrá-los mais uma vez que 8 gshlichut 

ão chaver Aron Shneider está chegando ao fim, devendo a troca de xiii 

ghlichim dar-se em fevereiro. 
  

Já foi enviado carta anteriormente, sikxax levantando 0 problmea, 

e até a presente data não recebemos nenhum comunicado, nem relatório do que 

se verificou, ou propostas de nomes no caso de existir. 

Portanto lembramos uma ves mais) que o chaver Aron Shneider finaliza 

  shlichut no ₪88 da fevereiro de 1971, devendo a Truá começar os contactosשט

e se preocupar seriamente em encontrar seu substituto o mais breve possível. 

Sem mais a acrescentar, enviamos nossas caloresas 

Saudações chalutsianas. 

   Maskir Hatnua - Tito Me. 

 


