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Caros chaverim
Conforme o que combinamos,escrevo lhes para relatar sobre Bror €

Chafl,e pedimos lhe. para Piar este relatório no |+סהאן".
BAMESHEK:

a )JEstomos em ritmo intenso de preparação de terras para as culturas e
de verao,eo mesmo tempo que inicia se a emlkura colheita des cultu-
=rés de inverno (falcha).
biInicismos a colheita com o corte do feno.Segundo o programs devemos
inielor dentro de alguns dias o corte pare "tachmitz".Até o fim do
₪765 esperamos que as combinedas saiam pera colher os cereais.
e) Infelizmente as Últimas chuvas 44 14 mm em 2 dios)prejudicaram
muito o feno,pois-que grande quantidade já estava cortada,e exposta
para secar.Devido 8 chuva o tempo de secagem Seró muito maio 6.0 \8
lor alisenticio do fen minuirá muito.

 

d) Devido as acúmulo1 dos tratores reiniciamos o turno no
-turmo,

e)JOs loo dumams de batata
tempo,a nova -rºede de irr

emeados, tendo ficada pronta em

 

) O "pardeiss" está na fase final. de marcação.Esperamos comecar of 1 $ 9
2 A y a

plantío,dentro de 2 à 3 semanas.

g) Compramos 7o ovelhinhas. para complestar O nosso "tzon", Junto com 9 |
as 96' que nasceram, o nosso rebanho chegarg ao belo número de mais ou
menos 350 cabeças.

h)9 “refet" conseguiu nas vésperas de Pessach chegar a 900 litros dia
-rios.Infelizmente,por termos que interromper a alimentação concent

-trada em Pessach (a Tnuvó não aceita o leite em caso contrário,jé

que não é kasher)e produção decaTu.Esperamos recuperar logo o nive
anterior.

i) À nossa beterraba para açucar foi salva do "mato"com o auxilio dos
traba lhadores voluntórios.0O seu desenvolvimento agora é esplendido,

 

 

está em 8 ¿instalado e.na nagariá e pronto para com dera Heeן)נ4
balhár, o torno que recebemos dos, "Amigos de Bror6 Re

do Ministerio do Exterior para o tender,1-0889008896005

k)EstamasAs donstrugoés esto :avencando em ritmo acélerado.A torre
jas casוpara cereais jó começo a se erguer. Os tzrifim estão

de podermos rece-ו-sas- levantadas. Todos ps esforços são no s«

bre-los em 8085 600010065.0א6|8 0
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ACHEVRA: :

a)Dentro de alguns dias deveremos receber a hashlamá psra a chevrat

noar por um grupo de nearim do país.

 

  

b) Ruth e Yossef Kutchinski ptiveram um filho-chemaám. no llon-mazal tov. 2

6( |68 6 םסצ Tzamir,tiveram ums filha.Chamaram na de |ris.Mazal +ov

0 eine, no meshek, foi muito bonito.sVieram muitos hóspedes do pa
= T's do estrange ו Franca,etc.).Pelo grand: n2 de partici

pantes,. o soldar foi no mochsan tevuot-especia mente decorado
mado para a ocasido.É interessante notar como o sentimento da festa

O: penetrou a fundo em nossa chevrá,

e)No día seguinte, realizou se הס campo o "ehsg haomer"., e
f)lEsteve no meshek o ministro de coméréio e industria, Pinchas Sapir

reuniu-se coma mazkirut e deu uma conferencia para a chevrá.Acompa
nheram no o aluf D. Shaltiel e Menashe Kshepiyzki. Ele está para vi

 

jar para o Brasil e antes disso quiz visitar Bror Chail.

9) O quarteto musical, deu um concerto,
hJ0s madrichim do machon estiveram no meshek pa

! 1( 05 recém chegados (madrie וםףטז,
tnué,reunfu se com “eles para ouvir relatórios
futuras.

him),passe

 

    

 

    

  

  

     
  

  

     

  
j)Forsm recebidos os La s da Veidá da Tnué e estao sendo estu-
dados .Osprincipais “solução de ida do 7ºgarin
a Bror Cai |.2)A: de ¿ntagdo nova na ]
da tnuá,no sentido mento uma da intehsa

constant tividade
BITACHON

a)para conhecimento: dds chaverim só.Absolutamente prof bido comentar 23

ou escrever a respeito.)

a )JEsté em adiantada fase ,a preparação Jo meshek para o que pode ac

contecer.Estáo sendo cavadas posigoes, trincheiras, bunkers,etcs
a 3 los,mas se tiver que ser,

  

 

 

Esperamos náo precisar us 30 menos es
taremos preparados.

b) Estão passando por "imunim" os soldados veteranos do meshek,
X=X=X-=X=x=x= x =x —x

Dentro de duas EEq ou menos enviaremos aos chaverim,mais
um informe.Até lá estaremos organizando a ¡ida de um chaver nosso, pa-

Ramat Yochanan(o air eo o Etrog: ,jó estiveram,

Saudações amigas


