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Bror Chail, 10 de novembro de 1958

ho
Comitê de "AMIGOS DE BROR CHAT!”
Caixa 208581 4
São Paulo - Brasil

Queridos chaverims

Em resposta à sua carte de 26 de outubro pep», temos a opinart

t Temos o praser de lhes informar que tir
dia 9 de novembro último, ou»=se a construção do Chadar Haochel, com a perfuração e
o langemento dos alicerces 2001208 tornar público tel acontecimento que, sem dúvida, &
1egrará à todos aqueles que participaram desse empreendimentos

Com referência à construção de Chadar Haochel, quereños chamar sua
atenção pare nossa missivo de 14 de março Pep»y no item respectivo, parágrafo 5, onde im

formamos que aumentamos a coginha em mais 35 metros, por conta do Comité de Amigos de %

Paulo, orgendo' em cerda de 15,000 libras.

Parece=nos claro que o uso dos USÍ 104000 foi completo, pois parte
foi aproveitado pars a compre de implementos pare o Chader Haochel e parte pera 0 seu am
mentos

Estamos agora pleiteando o aumento total da parte de Chadar Haoehel
em mais 180 m2, pera conseguimos, sen enendas futuras, atingir a un Chader Haochel que
satisfaça nossos necessidadeso

Queremos crer que nessas demarches e Para o bom êxito das mesmas te
remos o apoio desse Conitô de Amigos, que tanto fez em pról desse empreendimentos

6: Lamentamos profundamente o mal ent

ocasionado por nossa OTA 8 a as dúvidas e incertezas sobre este emprlk
dimento» Passamos e explicar os pontos com referíncia ao trator: ses

1 não foi entendida a finalidade da compra do trator e nem e crias
gio de um fundo especial, Não pretendemos criar relações com terceiros, enquantos opera
ção 6 muito simples, a saber:

2= explicamos que o Ministério de Agricultura pretendia distribuir
tratores de espécie supra, para uso exclusivo do kibuts, Ao inves de transformarmos li.
bras en dólares (numa bese mais elevada) para adquirirmos tal tratorque nos $ necessá»
rio, resolvemos propor ao Vaad que nos enviasse a soma de US$ 12,000, O Vasd» sua
posa iocnpnisaria ua opero18 afro (não transformaria dêlares em libras). Poy
nossa parte, nos compromete a empatar todo o resultante, em libras, do envio do

Vead, nº construção do Chedar Heochel, Única e exclusivamente, segundo foi exposto no
parágrafo respectivos

yes que a soma de US$ 12,000 para um trator
Através dessaeadesgastes e descontos, uma

rpillar é mínimas, 



Das somo de US$ 100000 nada restou à favor do Vasd, ma ves que

dus totalmente gusta en ispiemenãos jara o Chadar Haoohel e a construção a nada do 34

metros da cosinhas

Não nos paíeos demasiado afirmar que a operação em sf euxiliaria

₪ lesbuts, através do transação bem organizadas 2

5. Explicado « operação, queremos crer que receberemos sua opinião

A respeito, em relação ao assunto propriamente ditos. ,

tiva do Vaad sobre a trosa -

por um ceminhão Bedford Diesél de 5 tonsladase Está claro

que todas as despeses mletávas à carroceria e 8 transferência de caminhonste, bem 09%

moOs impostos correm por conta exclusiva do kibuts»

4 t ficamos reconhecidos pelo interesso e compreensão ש

que os cheverim o que se passa em nossa atual cominhas Podemos inforner

que. estamos transformando e modificando alguns serviços internos, bem conc o pavimens

tação, e introduzindo exaustores de axe

enviamos as cópias das nosses cartas ao Comit8 do Rio e 2%

080 Recebemos notícias também de

lavar louças empreendimento 2 que e8 -

Pedimos entrar em contacto com ₪

or por ora só podenos informar-lhes de que foi postergads a via

da do novo סע, Assin que soubermos algo mais, voltarenmos a escrevels

DICIONÁRIO» Cremos que nosea carta já deve lhos ter chegado ds mios

gm todo caso, estamos enviando anexo uma cópia da ספה.

Sobre a visita do Sr. Koogan, há o seguinte a lhes informar» 0 E

estevo entre nós Disse estar disposto s empatar ums quantia até Cre8 300.000,00

(tresentos mil o ), rebexvando-=se ainda o direito-de não

conferixem os preços de impressão con os propostos 0 companheiro Zi

cargo colher as informações respectivas e manter contacto estreito com o mesmos

feosan pretendo visiter novamente o país, dentro de alguns mesoñe

À pousos dias távenos una reunião com os Srsé Einor do Ministério de

grtorior e Masar Nexgal, do Centro Isracl=Brasil e ficou combinado o envio de uma Cale

ta explicativa ao Prof. Fornendo de Asevedo, Dre Herbert 0808 6 8 Centros de São Pau

Junto ds cartes, Nnandarenos y segundo o seu pedido, duas folhas impressas do

e algumas datilografadas, bem como pareceres de diversas personalidades do

De resto, sobre o meshek nada há de novo a acrescentar. Estamos e8-

perando para 08 próximos dias o chegada de mois un grupo de chaverim do Brasile

Despedimo-hnos cordinimento 


