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Escrevo lhe algumas palavras,apresentando-me como o novo mazkir
do meshek,e desejando para ambos continuação do espírito de colabore-
-ção e de boa vontade que reinou até agora.

3 A : -.

0O assunto por nossa parte está resolvido,porém es-
-tamos ocupados com problemas de: caréter burocróático,com o ministé-
=rio de Comunicagoós.Esperamos resolver o problema em breve,e logo que
for feito comunicar-lhe emos, com todos os detalhes necessáriós.

22 VISITA DO SNR EBERHART ;

Recebemos a visita do Snr Eberhar+,
Lamentavelmente “ele dispunha de pouco tempo,e recebemo=lo de acordo
com o tempo que “ele poz a nossa disposigdo.Comprometemo=nos,a “e

 

| em Tel -Aviv. Falo-emos,

3º ALGUMAS NOTICIAS SOBRE O MESHEK: 3

Construgoés: Iniciou-se o ano de contruçoês no meskek, Estamos e
construfndo:5 quarkes casas com 4 quartos cada uma,com instalaçoes
completaa. Uma casa sanitória construída com instalaçoes sanitárias
completas, toilette etc.É uma construção completa que poderg "18
260 8 1008 ה0558קסקט|8ָסשכ . 5518005 planificando a reestruturação e
ampliagóo do ChadarHaochel e cozinhe.Queremos ver se conseguimos epron
=tar tudo isso até junho deste ano,época em que deverá entrar no me-
=shek o garín que está agora em Ramat Yochanan,
Recebemos informagoés do Keren Hayessod,que podemos dispor do dônhei-
ro do “Tel Rui Barbose".Resolvemos empregar este dinheiro para o aca-
=bamento do Moadon.

No terreno agrícola,foi terminado em conjunto com instituiçoês o
-ficiois, com o auxilio de conselheiros efierarsx agrícolas o pleno
de irrigação do ano de 1956. “Ete abrange 2.000 dunams em rotacoés,
no qual constam : algodáo,emendoTm,beterraba de açucar,milho,batatas
cenouras e meloes como plantações principais.

Este ano planteremos 150 dunssn de frutes cftricea, a conselho go 
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Tvernemental e com o auxilio da Agencia Judaica,por terem sido encon-
=tradaa no nosso meshek, terras apropriadas .

RopeINTSMAN pedido do Ichud Hakvutzot Ve Hakibutzim, o. meshek,
aprovou a ida do chaver Dov Einismen (antigo chaver do snif Rio) como
sheliach central para o Uruguai,pelo periodo de 2 anos.
$ Tomando em conta os problemaa da Al iat Hanoar,resolvemos antecipar

viagem do chaver Dov,afim de que “ele continue por alguns meses 0.-
balho inciado pelo Moshka.

Logo que “ele chegar so Braafl! “ele deverá se colocar em conto:RB
com o Snr,e esperamos quê poderá contar com o seu súxilio e colabora-
-0- .

ISViaja para o Braaf|, junto com o bov o chever Yehuda Kad
-mon,chaver Kfar Hamacabi,como sheliach da Machleket Hanoar ve"Hechalutz
Nós o conhecemos. Ele visitou ojnosso meshek,e a seu pedido fornecemos
lhe endereços de pessoss que poderão orientá-lo e aconselhá-lo em 8
atividades Cremos que o ter lhe dado o seu endereço, não o aborrecerá
Estamos certps que sem dúvida nenhuma o seu conselho, poderá ser lhe de
grande valía,

Eu me restrinjo nesta carta,/is estas palavraa,e esperona próxima pode

oferecer lhe uma exposição meis/ completa sobre o que sucede no meshek.
Cumprimento-o, esperando poder ser prestativo para a sua proficua

|
tividade. |e ividade B

| "Dov Tzamir- maakir t
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P.S. Peço lhe agradecer em melu nome *a snra. Corinaldi a visita feita9 9
a meus pais.

 


