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Prezados chaver im

Isaac e Mina Paiss

| Shalom rav

-Jem esta por finalidade esclarecer definitivamente a si-
tuação emque se encontram ps chaverim dentro do kibuyz, uma
vez que têm recebido informações de chaverim nao autorizados
para tanto as quais sao portanto, muitas vezes errineas e sem
base,

Os chaverim Isaac e lina-Paiss estão, desde o inícioו1-

da achshara do 3º Garin, oficialmente incluidos no
cadastro hachshar igho da”Unificada, Os prezados cha-

sat considerados membros da שפלת,0
rá, com todos as igiais direitos e deveres que) os

outros chaver img participaçao na mazkirut e váadot,
nas diversas assefot khalíot e nos ramos de produ=

gao com todas as obrigacoes decorrentes,

O chaver Paiss está incluido definitivamente dentro
do pãano do 3º Garin como orientador técnico da na-

gariê com as restrições de trabalho r4lacionadas com
o seu estado Ge saude. A chavera Mina acha-se da mes
ma forma fixada dentro do pááno como encarregada de
indústrias rurais (conservas, compotas, coalhadas,
ett.); suas opiniges e orientacaa de trabalho serao
em consequencia consideradas com o mesmo valor qe a
de outros encarregados de anafim,

A habitação dos prezados chaverim espera, para ספ 6
cessarios acabamentos técnicos a verba especialmente

pedida a UNificadapara este fim (cimentaçao do poço,
canalização da água e feitura de Roo Hsperamos
dar sequência aos trabalhos logo que nos chegue a verb
ba, o que nretendemos para os proximos dias, 086,8
do os chaverim ja estiverem no kibutz as obras aínda

nao estejam concluidas garante o kibutz um chaver para
o transporte diário de agua o que evitará sobrecarga
para os prezados craverim,

338067₪08 0016 058 chaver im entendam o significado
desta posição oficial da hachshará, e que se sintam como membe
bros harmonicamete integrados na vida do kibutz, Devem toma

cuidado com afirmações sembase, aceitando somente as of iot até
que são corretas, Deseja núo calorosamente o breve regresso 8

h enyiamo-1hes os mais efusivos cumprimentos chalutzia .
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