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Transferência do dinheiro:- Todo olé, segundo a let, tem o direito

de declarar no prozo de 2 56007055 8
sua. chegada so paTs, que pretende trazer mercadorias no valor de
1.400 dólares nomáximo. Este direito é válido na medida que êle
prove - no ato desta sua declaração - possuir o dinheiro em dólares

à sua disposigios

1 a , e ל
O olé não é obrigado segundo a lei a requisitar para

sf mesmo este mercadoria; 8le pode vender esta sem direito de impor-
tação à importadores por intermédio de estabelecimentos bancórios.

Assim sendo, pedimos transferir a importência de a»
10.000 dólares pore o Agrobank - Tel-Aviv em nome de 10 cheverim de
plena confianca que pertengam so próximo garin aliá do movimento,

e cuja ali3 com o grupo mais próximo esteja plenamente segura.

Toda documentação e instruções técnicas para abertura

de conta dos |O mencionados chaverim no Agrobank ser-lhe-á remetida

o mais breve possível. ;

As vantagens da transferência sob esta forma são múl-
tiplas:-
|). = garantirá um câmbio mais favorável - provávelmente 2.50 liras

por dólar - cêmbio que será efetuado com a chegada so paíz dos
IO referidos olim;

2) - afim de atender às vários necessidades do kibutz neste presente
situação de difícil e escasso crédito paro a agriculture -
está disposto o Agrobank a nos fornecer um empréstimo conside- a

róvel e em condições mais do que satisfatórios. A garantia que o
banco exige para assegurar o reembolso dêste empréstimo por nosso

porte reside nêstes 10.000 dólares que estarão depositados no banco
em nome dos 10 citados olim.

Queremos frizar que os passos para assegurar o pleno

êxito desta transferência residem principalmente na urgência em que

lhes forem dados, uma vez que não estamos seguros por quanto tempo

estor8o em vigôr estas disposições oficiais referentes à tronsferên-

cia de mercadorias por parte de olim.

Finalizamos com a expressa promessa de enviar-lhe
a documentação exigida assim que ela estiver em nosso poder e confi-

amos na sua capacidade e compreensão nesta operação, que repetims =

deverá ser realizada com a maior brevidade possível.

Sem mais, nossas cordiais saudações, 


