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são Paule, 12 de agósto de 1970 

Às maskirutet hasnifim 

Aos chaverim da Hanhaga Artzit 

% 
Shalem, 

Queremos através desta novamente esclarecer e informar 08 

chaverim 86026 8 participação na Veidá Artzit para que sejam evitados mal enten- 

didos. 

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

nifica que estarão assim constituidas &s delegações: Recife-6; Rie-7; Sp-10; Ctba 

3 PA-5. 08 delegados deverão ser eleitos pela assefa clalit do snif. 

2 — DELEGADOS DAHAHANGÁ ARTZIT - Os chaverim da Hanhaga Artzit são os que feram - 

eleitos no IV Kinus Artzi, de julho 1968, e somente estes serão delegados pela Ha 

Solon( PA), JacebW.(CTB), Abrão Kahn(SP), Miguel M.(GB),Raymond, Zhu 

 תג

vi, Tito, Guilherme 6 Max (RE). 

3 - VIAGENS - Conforme carta já enviada, os 461502808 deverão chegar & S. Paule por 

seus próprios meios, 9018 8 guisbarut artzit sômente pagará a passagem de volta .- 

Convém relembrar que só serão pagas passagens 6 ÔNIBUS COMUM, e não serao admiti 

das exceções além da de Recife, cujos delegados terão sua passagem do volta 85 - 

avião(Samurai ou Dart Herald). Ressaltamos ainda que as passagens serão pagas por 

delejgados que participarem ãa Veida e que esta norma é valida para delegados 89 - 

gnifim סוג Hanha gá Artzits, indiferentemento. 
Os delegados de S. Paule pagarão uma - 

taxa de (1$20,008 

4 - PARTICIPAÇÃO - As sessões serão públicas para chaverim da shichvá Aliá para - 

cima, e com exceção de observadores convidados, cada participante não delegado te 

rê que pagar um taksiv de Cr$ 20,003 independente do estado de onde vier. Lembramos 

que gô podem ser delegados chaverim maapilim eu bogrim de movimento. 

5 - PROBRAMA - A abertura oficial da VI Veidá será no dia 4, às 20:30hs, em Se Fau 

le, após o que, na mesma noite viajaremes à Hachshara, iniciando & 1º sessão ple- 

nária no dia 5 às 7.00hs. 98176868 8 Hachsharã, com destino a S.Paulo, nº dia 7   ICHUD HABONIM  
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às 20.00 hs. 
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Sem mais, esperando não haver nenhuma dúvida, terminamos, 

Bebirkat, 

7 
0 

 


