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Presados Cneverimie

Ten esta por finslidade trotor de essuntos de nosso mútuo

interõese, em prosseguimento oo intercênbio de certos entre o presado

Vead c & Megkirut do Kibutze

CHADAR HAOCREL:" Infelisaente, opestr des premessos entoriores, não
cumpriu o deportouento técnico de Agêncio Judaico e e

Seção de Planificação como pravetido, impedindo por conseguinte o conte

trução do choderehooghel pora as dote deternineda anteriormente,

Nôstes dltizos dios recebemos aviso de que durante o mês de Julho final

mente é construção teré infelo, uverenos crbr, que será esto s ¿tias

ocesião es que evisoreuos sobre prorragoções-e Jó nodareros no próximo

corto noticisr y Infelo do construção, bem cono, enviar fotografia "E

alicarcas.

afim de dor cumprimento exdto des finos
lidades paro a quel fol engortado e tot

enviado pelo Vosd Lemen Bror Chell, resolvemos desde agora angariar tado

material necessária pora uso de chador hoochela

O material fol encosendado segundo os medidos do novo chadar haochel, 6

dle todo moderno, stendendo às exigências da técnica moderno.
Os implementos, que pudemos amplomente mostror on coso! Loewy, [4 forom

introduzidos no ctuel chodar hoochel, poro sotisfoção gersl de todos,

pois parnito condições mais cómodas e fosilita aoschoverime

Passamos a rslstor do moterial comprado e 9 prego pagor= 
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Equipenento
pora

a

ahador

hagchali=
= Pretos, talheres, sopeirus, equipamento geral,

ה90[ק+ק/ןו 8essonoonsorasasases LIS 2,000,000
- 24 mesas, 1,20x0,90, fármica, pés de metol,so. * 2,760,200
- |00 00061603 500" 0648 605 rajorgodas,2 Agslat (carros) tórmicost| com 6 divisões,oquecimento elétrico a sêco, ormério p/diataj| com 3 divisões p/s0ps, chd, mossas, isolado

e com torneira DOCTORaCUaATaniaeo 2.700,000
- Instolações p/uso des agulot, depósitos de sluemfale, plos, Bêstos, bandejos e diversos erro»

jos p/limpeso Irnrenrr raro con rrrrrerr. erre. 1,011,000

> Fogão 8 gaz AAAEESTITTTT 602¿4000
e T o + 8 j . . . 9% $» .. . . .... ..' . . *. 19.371,000

Nos próximos dios enviaremos fotogrofiss de sivalequiponánio, que É todo da motertal “ntrosto”, e inquebrdvel,O cosol Feffer em sus visito so kibuta, Jó pode usufruir do chadarhoochel com os novas condições,

Cuerenos friser que o cuidado com o quel os chaverimtrotom do equipamento é exceplor, pols servirá sie +60068 pora qchador huochel construido. OQ atual equipomanto É suficiente pora“3 medidos do atuo) shudór heschol, devendo 36% completado até aquantidade neceuséria pors o novo,

Restosnas nbste porógrafo faser uma menção honrosa aotrobalho de Vaad, que permitiu essos mudanças radicais e usufruto decondições técnicas melhorodos., Na ssseifá clollt que trotou do assuneto não faltaram sos choveria polevros elogtasas do trobalho חה ?+ 1do 000116, 80ה%1ה00 06 os ¿los de ligação coda vez mais se estrelt

TEL RUI GANDOSA;» Não pudemos até o presente momento resiizar aceriaónio de Invuguragio de mesmo, pois e Embalxawde do Brasil em Israel ficou de trranjor o busto de Rui Borboso, bemcomo coleção da obros do sesmo, Combinamos com o Ministério do Extgsrior que no instonte que recebermos a dito encomenda realizaremos uneto públicos Nos próximos dies enviaremos fotogrofias do 00

ISPONIVE Vigo Nos práximos dias, após termineraos os diversosaveriguações escravercuos sobre como envior qdisponível, pois propõeenos o iinintéária do Forénda cominhos que fagielitarão o envio é darão motor valor sa montantes 
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AGROSBANKi+ |ה+0[צ|ה08]טה+ס 5 8416 é nos prometorem envior o entros
to da conte, bem como o envio do corto de flonçõe

RaLEIDA

FEIGUENSONI» Tamos > proser de confiraor o recebimento do
affidavit, bem como o cheque respectivo de

US$ 2.050,00 emitido o fovor ds Kolsor Frosers
Estonos enviando hoje corts de ogredecimento co dito Srs, pelo presen»
te enviado e seu digno gesto. Infelisnente, por un atraso que sónente
percebemos em dete de hoje, não fot o corto enviado, pois
vn diploma especiol de Keren Kolemet poro o Sr. Felguanson, eo quel
ejuntomos o nossa corto, O eseritório do Koren Kalomot não cumpriu O
prometido e o diploma é o corta não foram enviados. Pedimos em nosso
nome desculporenos perante o Srs Folguensons Nos próximos dias espos
ranos que cheguem o diploma q o agradecimento, Cópia da corto estamos
mendondo pera os jornsis, bem como edpis fotogréfico do corro conprodos

FEFFERE=> Visitovenos o dito gesol en compenhla dos casais Vale
dergoren e Dre Shechner, ficondo no kibutz por é >,

tendo visitado amplamanta a conversado som choverims. Luerenos crêr que
ficoram bem Impresslonados.

RABINO PINYUS1+= Apasor de termos instado por diversos vises que more
conse d prior! o dio de visita, não podo foséela,

embora tenha nos visitado por 2 vêses, rápidamente, Sentimos que
pôde se encontrar com as Instôncias do kibuta, apesor de quo jol visto
ta ds fomflte Corinsidi q próximos,

06 Ll Es HG poucos dios atrds » reslisouego no terreno
de florestonento - que se situa do lado do

pordess = o cerimônia de Insuguração de um plocs eu homonogen 80
Rabino temia, do Alo, É importonte tel felto, pols v Resino Lemia
exigiu que fósse plantada a churchd en ferros se Bror Chaile

Com o racebfmento dos donotivos, dentro de poucos (0.0
acusoremos o recoblmanto, Voltarenos a escravar nos próximos dias,

sdbre ossuntos שה :

Cordists Saudações,

EFRAJÍA BARIACH
Mozklr Maklbutz  


