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Prozados cheverinit

Segundo pedido vosso expresso em sum Última certa, 6868208 lhes esvi-
ando enexo ui Lee

sd

Beraldo balanço previsto, do ano 5.708» Deda a sua tomplezión-
dee n quentidade

de

daños que tivemos que coletar, strozamo-nos um pouco eu atender
o vosso. pedido, nas crenva quê es chaverim 'sebesão compreender 0866 Mbtmzo.

ividentesiente ná muites coisos que gostorímmos de ter Dportunidads de Vi
les explicar peastílmente, mes como 1890 380 םס8 6agora, ejuntonos sigumes A
explicações gerais, para Um entendimento do que se Segue, .

>. Na priveira parto, treta-so 60 nosho ramo de trebolho de $4
noririado FALCHA, isto 6, pisnteções 66 inverno, que não exigem 47120080 ertifíciol,

גש plantações desno remo Be desenvolver Gol sê chuvas, :

..o À segunda parto de pags 10 a hrimeira párte deste pógi=;'na tratan do remo à de entre nós SNALCHIN. Este Powo brata das plentagdes de to
to sno, que exicem irrigação artificisi completas Un terrenos deven ser minunçiossuen
to preparados e adubsdos, pois que qualquer falha no prepero ou na irrigecgto, prejudien>
cera 08 resultados do plentio.

¿No tópico Poner, hÉ que observer que as eseitonts, bon co Aa
mo êmendons e Campscos ainda não estño produsindo,

.

0 trabolho neles realizado é inss É $
exito cono. .se fosse investimento, : >

-  Hutradas: “Truveo” - trato de venda de toles an verda
res, Legumes é 1set qué 9/Kkilmta. produze

"Hazeza" - $ a Cooperativa que trate de todas.
es Sementes que o Eibutz produsé

toda 3 88178. 68
“EHsmeshbir*;- vendemos para eses comparativa

Baldes: Crgenicação de Ceomprês (Irgun Hakniot) - tratesse de uns organização regiónai que centraliza tolos as compras paña a manutenção do
kibutz, “Assim sendo, não existen relações finencoíres diretas entro o kibutz e as 0san de Conernão do generos NÓS Pagalos todes es 00מזדא paña esse Irgun מים

zação de Compres do lehud iden ₪0 entesrior guante £ forma de compres, porém treta meia de miquinas e Peças imecênicas.
“Bokorot* - fóimocê toda á água necesséria 0 \

15
., os da Histadrut - tinta-so do afiliaçãogos chaverim do ributz & Histndrut 6 גס *

a

de Nacional. + 08 ghaverim então assegurados.contra exidentes de tombalho, natolifado (maternidade e pagamento de sulário e parti»
rísites durente po primeiras 2 eemanes) p aposentadorias ,Impostos do Ichud » refere-se à filiação dos 1 
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ehsverânceo Iehua 18% veRakibutzám,
Ceixo Interna - são todas af despesas dor chave-rán en Virgens diverses, ohofesh e takeiv-ehnati.
Grupos euxílio no trabalho'= traté-se de graposde ויש de movimentos juvenis que vem suxíliar 20 kibuta nas Gpocas dificeis doo de obra,

Cremos que estas são algunas explicações gerais que fecilitargovma melhor compreensão do balanço anexos Naturolmente, quelquer da ou pedidode insiores explivpagies, atenderenos' com prazer,

Aguasdanos dos Chaverim que nos envien considerações sobre estebalanços Quérenos apenas mais ys vez fazer leubrar que se trate de un hrlengo previsto, sendo que 08 chavorin que trebalient ne seção de contabilidede estño Proparendo 0 belenco,: que poreñ neo ficare prorito entes de nals elguns meses.
Sendo Só por hoje, despedino-nos Cordialmente,
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