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Shalom,

Prezada Snra,

    

  
  

  

  
  

 

   

   
  
   

  

   

Eu. lamento ter que escrever-lhe em portugues, mas ser

me-á mais fácil o entendimento. Asnrã. continuará o escrever em idish

e eu responderei em portugues. Eu seu estou agore no lugar do Arc

como mezkir:,e tenho dificuldade de expressar=ms: em idish. Mas, si_0

snra. pensar so contrario,que £ melhor eu escrever em idishfaremos o

vontades

De scordo com o seu pedido nos lhe enviamos algumas das

realizações do Kibutz. Espero em breve poder enviar-lhe o jornal do

meshek,as noticies lhe serão mais compreensiveis.

ALGUMAS NOTICIAS SOBRE O MESHEK=

i+ Construção do bairro da Aliat Hanosr- J4 assinemos o contrato para1

s construção de 3 cases e 2 pré fabricadas pare a chevrat noor.

Esperamos termins-la no prazo de 6 mezes(as cosas) e até Margolas

pré fabricadas). Nesto déte completaremos a Chevrô até que complete. o

número de 90 nearim,segundo. as exigencias de Alia+ Hanosr .. Podemos

dizer a primeira vista,que os meninos se sentem bem no mesheké qu 1

meshek está soótisfeito comeles. Apos uma primeiro fase de estudo e

tensivo de Ivrit os jovens jé iniciaram 0 estudo de outros materias

Ivrit. Um grupo de 5 mais velhos(17 anos) que ndo podem se enquadra

no quedro dos meis jovens passarão a outro meshek dá nosss zona que

£ Doroté/ onde existem jovens da mesma Idede 9 lá receberão Hachsheró |

até que possem integrer-se no nosso meshek que chaverim(dentro dum ano!

2- Construção da garage 5 estábulo para ovelhas- em breve infcior-sed

o construção da gorageçesta até hoje não 051898 80801808 para os

trabalhos necessarios,edo estábulo pare: ovelhas dedde que o número

de ovelhas aumentou pera 320 cobeços. As construções são financiadas

por empres+imos da Agencia judaica € Ministerio de Agricultura

3>-Construçõês de casas- iniciou-se o ano derconstruções no meshek,

 

Estomos construindo'S casas com 4 quertos. cads uma, com instalações

saniterias completas. Assim +ambém estamos construindo: um.-pavi lhão
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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- אס terreno agricola- foi terminado em conjunto com instituições ofi

cias,com o auxilio de conselhiros egricolas o plano de irrigação do
* eno de-6594+.1956Ele abrange 2.000 dunams em rotações noqual 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,

Saudações

Mazkir= Dov Zamir 


