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sanitario com instolagdes completes. pensamos que assim poderá satisfa
zer e toda nosse popubacóo. Estemos planificando a reestruturacóo do

Chador Haochel e da cozihha, Queremos ver se conseguimos aprontar até
junho deste ano.egoco em que deverá entror no mjaimo meshek o gorin de
Ramat lochanan.

4- Recebemos informações do Keren Haiessod que podemos dispor do dinhel
ro de campanha de "Tel Rui Barbosa". Resolvemos empregar este dinhei

ro para o acabamento do Mosdon de Tarbut.

5-  סאterreno agricola- foi terminado em conjunto com instituições ofi
cias,com o auxilio de conselhiros egricolas o plano de irrigação do

* eno de-6594+.1956 Ele abrange 2.000 dunams em rotações no qual cons
tam algodio,amendoim,beterraba de agucar,milho, batasdas cenouras e

meloês como plantações principais.

Este ano plenteremos |50dumas de frutas citricas,s consekho governa
mental e com o auxilio da Agencies Judaica,por terem sido encontrada
no nosso meshek terras apropriadas.
6+ Ulpan livrit= como deve saber ngs abrimos há 7 86268 814% Ulpen
livrit-nele são recebidos chaverim olim chedaship que não sabem

ivrit e oqui eles estudam 4horas ivrit e trabalham 4 horas.Esto fize

mos a pedido da Agencia Judaica e ela É que menda os slunostperdo de
40). Agora comrçamos o segundo ciclos Cada ciclo é de 6 06265. 84
nos interessamos tambem por .eslunos vindos da América-do Sul-;
Sobre mais noticias escreveremos as proxima vez.

Esperamos sempre receber noticias de snra. e com prazer
responderemos ss perguntas que possom interessar-lhe mais,
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