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ATIVIDADES PARA O

3

4º KINUSARTZI

y

Sehsiveis Rudanças

verificaram-se em nosso
Kibut duante o
período posterior ao ITTO
Kinus Artzi, -De um lado,
a aliá
dos

companheiros do Primeiro
Garin

e consequente entrada
do

Segundo Garin, Paralelamente,
verificouese maior progresso,
devido a conhecimentos mai
ores adquiridos na labuta
diária,
atravez de dongas
experiências,

Hoje, mais conhecedores
do terreno,

podemos analisar fran-

Cariente nossos êrros  גוסSuc
essos; podemos retransmitir
nos888
emoções e ajudar os futuro
s Garinei-Hachshará em sua

preparação total.

Procuraremos Ser sucint
os nêste relatório, obe
decendo ao e
critério de utilidade e
visão geral de toda a nos
sa vida,
Para isso dividiremos

o relatório em cinco
partes,

I) Organização Interna do
Kibutz

a saber:

tt) Trabalho

III) Relações com o Exterior
IV) Relações com o Movimento

V) Meshek,

Sobre nossa vida eultural
,
rio ao Kinus Ohinuchi,

que constituiu objeto de
relatólimitar-nos-emos a citar a
reorgani-

zação dos cursos de ivrit com
um moré de Movimento e coadju-

tores nossos, e a reabizag
áo constante de kabalot-shab
at e

medurot em comemoração

das datas tradicionais, e aind
a um

programa de sichot sobfe kibutzia
nismo e o Estado Judeu,

ORGANIZAÇÃO INTERNA DO KIBUTS,

A Assefá Klalit, instência
máxima do Kibutz, reune-ge
quinzenalmente para inform
ar-se da situação em todo
s os setores, géun órgão execut
ivo é a Mazkirut, eleita
por chapa
Som mandato de três mesex
Por duplo escrutínio quando
houvetmais de duas chap
ioria simples,

as,

Reune-se Semanalmente
é

decide por ma+
Consta do MazkirPnim fqu
e preside e convoca

as reuniões de Mazkirut o Ass
efá Klalit, organiza o fichár
io,
mantém a correspondência
com o Movimentof Mazkir
tém as relações externas
Chut
z,
man
=
e com

as' instâncias sionistas;
Menahel Hameshek (planeja e
coordena a“economia e tra
balho no Kibutz,
último por interméio dum
euxiliar, o Sadran Avodá;

dois Chaverei Ham

azkirut sem funções especí
ficas. Um dos
membros da Mazkirut ori
158 0 1 Hatarbut,
eleito separadame

nte em Asserá Era is
Existem duas Vaadot: Meshek
e Tarbut, ambas consultivas
e constantes de represent
ant

e cultural respetivamen
te,

o Sadran Avodá,

guizbar,

es dos ramos de trabalho mat
erial

São membros obrigatór
ios daquela

Baalat-Habait e Menahel Ham
eshek,

;
O. trabalho é obrigató
rio para, todo chave”,
com direito
2 un da de, descango,
normalmente no sábado,
Os chaverim devero escolher

o anaf de sua, preferência
após um mês de rodízio entre os vários, raos
de trabalho,
Ox planas de. longo alca
nce

terão de passar pelá
Vaad
Hachshará do Partido e
Movimento, onde são dele
gados do Kibutz o Mazkir Pnim, Mazk
ir Chutz e Menahel Hameshek
,
Cade chaver tem direito
a un perú

ddo indivisivel de
sete dias de chofesh em cada
período de hachshará, Em
prin01010, 56 8 tipará depois
de quatro meses de permanén
cia,
A Mazkirut coordena os pedi
dos de chofesh para evitar
acú-

mulo de saídas e salvagua
rdar os interêsses do trab
alho.
Os componentes dos Geri
nei-Aliá seem do Kibutz
quinze
dias antes da aliá.
Os. chaverim têm direito
a um chofesh
de quinze dias para casa
mento, incluida a solu
ção de papeis,
e

de dois dias para n

ademais os

ivado. Em todos os casos,

dias necessíios à viajem,

is

A Mazkirut concede saidas
pare tratamento,

₪

e chamados. urgentes de
família,

pera

concedem-se

solução de

nte ela justifi. No último caso, são obse
rvados os Seguintes crit
érios:
da evitará grave abalo fina
nceiro na femília, não pre
ju'á a economia do Xibyta nen.
o. período de. hachshará do

no.

chofeg

antecipação de
es Ge Mazkirui. são ad-referendum
da As«podendo c chaver recorrer

a esta nas reuñides
) OU, cuando a Mazkirut concordar, em reuniao
extraordinúária especialmente
a
convocada,

mA

TRABALHO
Afim de fazer com que os companheiros tenham algo
a apreender, dividimos-os eh--erir em dois grupos:
equipes fixas e
equipe movel, esta corA vista daquelas, O chaver passa
certo

tempo em cada una colas,

vossibilitando o aprendizedo

consonância com os pianos pré“estabelecid
os,

em

A reestruturação ora cm vigor vai até Fevereiro próxim
o,

RELAÇÕESCOMOEXTERIOR

Mantemos atravez de nosso Mazkir Chutz, que
é presidente do
Brit Irgunim Chalutziiu e sedretário de atas do
Vaad Lemaan

Hachsharáda Histadrut Achidá, além de secretário do Vaad

Hechshará do Partido e Movimento,

Recebemos nossa quota

na base "per capita" da Aséncia Judaica, atravez do
Vaad

Lemaan Hachshará,

que nos visita periodicamente en inspe-

ção,

qué serve pera mostrar o progresso constante de nosso Kibutz,

RELAÇÕES COM O MOVIMENTO
Temos mantido relações de duas espécies: atravez da
correspondência normal e des visitas dúo Movimento a nós, Além
das individuais,

recebemos,

grupos organizados

sivel,

principalmente

durante Julhc,

que recepcionámos da melhor maneira pos-

fazendo-os participar de nossa vida e trabalho,

MESHEK
Nesta parte, procurainc: 7799 restringir ao trabalho efetuae

dok bem como às novas aquisições.

'À parte faremos um levan-

tamento geral de nosso meshek,

BAMPO: Temos plantado: TOMATD -- 1,000 pés,

parte do qual

bichou, Temos consumido 6 Wendido de acordo com a colheita,

COUVE-BLOR - 7,000 pés, boa venda; REPOLHO - 2,000 pés, boa
produção e venda. CENOUIA -

Toma pés,

esperando-se boa ren-

da; ALFACE - aumentada paña consumo inter
no e venda,

-5-

CEBOLA - em geral bofa fonte de lucro,

Já temos transplan-

tados 140,000 póp, e ainda continua Base trabalho. Alén disso temos excelente horta de consumo, variada, atendendo bem

as necessidades internas.
ano,

ervilha,

favas,

couve,

couve-manteiga,

rábado,

alho,

alcachofra,

almeirão e beterraba,
ção

Assim temos:

cebolinha de todo o

alho-párrô,

espinafre,

rabanete, nabo,

celga,

Já estamos providenciando a prepara-

de terras para o segundo período de nosso plano de plan-

tações, a iniciar-se em meados de Setembro, Iniciámos um tra-

balho de jardinagem que se estenderá por todo o Kibutz,

GARAGE - Construida

pars abrigar o nosso caminhão Interna-

tional 1946 e a mula mecánica (enxade rotativa), O caminhão,

alénde atender as necessidades do Kibutz,
outros serviços.

A mula mecânica,

está sendo aproveitada na horta.

procurará fazer

após o trabalho das uvas,
No fundo da garage há um

quarto para machshirim(ferramentas em geral).
₪

REFET (Curral) -- Possuimos duss vacas, uma vitela e um bezerrinho, um burro, uma mula e uma égua,

A carroça é aproveita-

da para os serviços do refet e outras necessidedes do Kibutz.
LUL (Galinheiro) = Possuimos vinte gelinhas New Hempshire
e dez Leghorn,
dia

além de muitas "caipiras".

de ovos é de 17 por dia.

des internas,
anaf,

A produção mé-

Não basta para as necessida-

e pór isso aprovamos um plano de aumento do

com ótimas possibilidzdes financeiras,

BIANIAN (Construção) - Construimos nêste período uma casa
para o chaver Paiss e esposa,

quartos para moradia,

garage,

apiário,

caixa dégua,

sendlariá, nagariá, cabine elétrica,

estergueira e servicos menores,

FRUTICUDTURA- Plantamos já 800 pés de uvas e além disso
preparámos terreno pera 200 pés de figo,

Plantamos 300

mudas de abacaxÍ, 10 de tangerina, 10 de limão, 10 de laranja e 9 de maga.

Continuaremos o nosso pomar com outras

variedodes de frutas. -

Seo

0

MACHSHIRIM - Adqutrimos para o campo uma cultivedeira-semeqadeira que tos tem dado auxílio satimfatório' na labuta diéAdquirimos outrossim um chuveiro elétrico e ganhagos

ria.

toca-discos,

qutro,

dois rádios e alto-falante,

COZINHA - O custo diério de alimentação é CR$10,00 per ca-

pita. Construimos uma dispensa para os alimentos. Os vegeteis provém de nhssa horta,
.

aind»
PADARIA + Possui um forno e um quarto que necessita

Produz pao de dois em dois

dê instalações mais adequadas,

dies, proporcionando ao meshek razoavel luero financeiro.
ado Pp por desnecessidede.
E
um amessador manual não foi aproveit

e
BAIT = A máquina de lavar roupa Iniciou O funóionamento
farácom que haja mehor desperdício de mão de obra nêsse
setor,

SANDLARIX « Atende às necessidades internas,

conservação do meshek de hechshará e aliá,

zelando pela

Necessita de

melhores instalações,

NAGARIÁ - Fez todo o madeiramento das construções, portas

r,
e janelas. Fizémos o primeiro trabalho para o exterio
o paEstamos preperando máquinas para mais intense produçã

ra o

exterior,

a iniciar-se logo que terminarem 25 neces-

gidades internas,

Esperamos que êste relatório conciso tenha dado aos compavimennheiros uma visão exata de nosso Kibutz, seu desenvol
to e organização,

Com og ס1 פסמfitos no futuro aguardamos

a decisão dêste Kinus Artai,

que estabelecerá novos rumos

Hachshará,
para o Movimento, a refletir-se tembém no Kibutz

“Bata é nossa modesta colaboração de experiência me damos

mentol
808 companheiros do Movi

KIBUTZ HACHSHARA

"EIN DOROÍ"

Resumo do Movimento
de

Caixa

15 de Fevereiro a 30 de Junho

CAIXA DEVE
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11.064,80

SALDO ANTERIOR

VAADLEMAANHACHSHARA

Por conta documentos 19 G.ALiá 20.343,80
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Por conta quota 1950.,....... ++ 50.000,08 201.049, 10
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,

Benco do  ררהבעם,,...,.........000.25 0 ספ

 הרהteme

05,660.604
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sessehta e seis cruzeiros
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Resumo do Movimento
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