
 

VAAD LEMAN

Sao Paulo, Julho de 1952

Briut:;- Proposta para uma nogição unicá-do V,,H. (e proposta tema por
base os relstorios apresentados pelas
tres hachsharot bem como-a' detalhada dis-

A 2 cussão que a 269061%8 86 den no V,L,H.)
& o oniniso do V.L.H. que unicamente devem ser incluidos no taksiv cha-
ver menssl como castos'referentes a briut aqueles que são relativamente
previsíveis tais como : medico (pegamento mensal nara um medico que exa
mine copee. todos os chaverim de hachshara q trate dos proble-

mas corriqueiros)
farmacia:-(uma quant ia: mensal que se torne nece

aria vera o tratamento de pequenos ferimentos ou problemas corriquei-

Ss de nequeno tratamento)
ss

ro

ficilmente calculados corram diretamente vor conta sua, tais como :
Dentista
£cigentes

Tratamentos remedios nara coso graves

| Ponrôe outrossim o V.L,H. qué outros gastos de carater imprevisiveis di-

Caberia naturalmente no so áe tnuot bem como VEH, o.controle do acim
ma. PassaBsse-=i9 2 controlar e exigir como condicao. previa vara entrada
em harhshara um exame médico completo e unicamente em caso mositivo esta
entrada se ferifica. Isto é alias de todo o interesse das hachsharot,

uma vez-que saidas e imredimentos concetantes rrejudicam sob todos 08 88-

pectos a vida normal da hachshara ( social, econômica, etc,

Desta forma apenas os problemas medicos e dentarios adquiridos durante o
periodo de hachshara € que passaria q ser da responsabilidade € comne-
tencia financeira 60

8 Ervin Semel

 



 

VAAD LEHMAN HACESRAROT

são Paulo, Julho de 1953

Taksiy-chaver:- proposta rara uma posição unica do V.L.H,
la vrovosta ter vor base ps relatorios
avresentados nelas tres hachsharot bem
como a detalhada discussao que a resnei-

0 to se deu no V.L.H.)
Deve na opinião do V.L,H. ser calculado o taksiv. chaver a ser
Fecebido pela sochnut'como a diferença entre de um lado os gastos
necessarios de cada chever na hachshará e de outro lado a media. de
produçao de cada chaver.,

Cremos .que deve: figurár como gastos aqueles unica e explicitamente
necesearios e imbrescendiveis vara a manutençao de um chayer 6 6
un £2r im. em uma hachshara no gslut, E is o deve-se no-fato obvio de
Nao estrr e sochnút com gs -resados engarros fingneciros que tem nara
desenvolver o trabalho sionista em todo o gelut em condições de arcar
com gastos que não 'se refiram 905 indfenensaveis, E estaria 0026178
e meralmento incorreto exigir-se ou nletear-se diferentemente,

Por isto é opinião do V,L,E,. que devem figurar como taidos nara este
comput o:

1] slimentação
2); Conservação do machsant a) rouna

b, sandlaria
Saúde: a) medico

b) farmacia o remedios

Diversoês a) administrazdo, Correto, cigarros, luz, com-
bustiveíis, eto, 1

b)0eSude, meshek; reunt=
ves),

Por otro Lado não deve Tigurer como gestos? a compra g o sumento-do
machsan Beja para 6 hachshera ou Alia, 98 paetos reiselonados om.o
tranerortes Co. .meshek slia rara Eretz, 0 ehofesh dos chsverim deve
ser (ara efeito de calculo) encarado como se se pagsseses na nro =
pria. haechshará, Assdm sendo o chádver deverá meceber normalmente o
seu teksiy mensal, & na realidade o. chofesh e na £raunde maioris dos
Casos passados fora da hachshura, seja no snif ou cidade de onde pro-
vem, Us gastos com isto sao naturalmente grandes, norem devim ser da
competencia e responsabúlidade financeira das respeot ivas' hachsharot,
H_ 2 mesmá nao inclusão se devera verificar tambem a mrttmnxo em rela-
ção a miítos outros gastos € necessidades que surcem porem que nao sé
enquadrem na improgeêndibilidade exnosta anteriormente (nera cobrir
esten gastos 0979780 88 hachsharot procurar, caso feto seja vossivel,
óutra serie de entradas tais como: dinehetro. de pais de chaverim, cama
canhas-em rrol da hachshara, festasjeto.

Quento a outra narcela, produção, está claro que deve ser ogjétivo as
piraçeo das hachsharot atingir ou a auto suficiencia os estarios mate
proximos dels que: sejem nossivels. A forma normal como norem 90608 ser
conquistado um aumen o de produçao e naturalmente vor intermedio de
inversões que 'vizem o aumento da produção e a0do traba.
lho, 



 

Dovido vorom algumas dificuldádes ogjetivas 6 intrincicas na vida dae
Bacbsharot ( à insuficiencia do prepsro dos chaverim epezer do prepa-
to antórior a-que diversos tnuot orientam os seus ממ 8
constante dog chaverim, as tarefas tnuati na hachshera onde 5 vida eco
Pomica-do meshek não deve ser a 0985808 6 unicos) deve ser-se esnecial-

mento eserupoloso pelo rerigo que inversões que não aumentem a nrodue
ao representam.

Pascomds em setmida do 0016010 finencetro diquilo que em base consti-
tue os gastos ce a nróducão em uma hachshars, Lot. clata que 806787

de sorcirem bloumás diferenços nos gustor dus diversas hacherarpot,
quer devido 8 diferenca: de precoes, distancia, cincunstançias espect.
ficas, etc, 6766 em base são em mesmos ( a produção etucl ve hechshara
de,A, é ãe Cr$.175,00 e na hochehsrá do 111, 6 de Crê 100,00 men +

+.

Por isto, (aforo. eviter dificuidides de caracter tecnico): deve-se
um sumento de cota comum, Prepomos que. o stual taxsty chaver' de
550,00 nstse mera Crê 850,00. Abidixo sépue 1 juetificacas:

Kensal nor chaver
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