
 

KIBUTZ HACHSHARÁ EIN DOROT Cmrpmpopo
D R O R Caixa Postal, 64 O A A 05 .ח

Jundiaí --Sao Paulo '- Brasi!

BELATORIODO KIBUTZMH LT DONOT À PO Veida Artzit Ae

INIRODUCAD 290 proparo de um relatorto

 

espélhs e. desenvolvimente

 

Dorot, no nertôdo comrendido entre 4 10 Veidá eis atua1מ.
ו11

   

  

 

   

 

reseita Seriss difiquldades nor ser feito nor : que

4 Tdi de : 4-2 2. א2כ e topVIV a sivuts 61 e 8 17 ₪ Es 18 logica: €

1 nos narécê a anrocí cas de nstiseica vida 802

+ ,tr de 6. TMoOMENÑTA : ú rada: nm as 7 rec

o! ¿Ledo meshe) 9 98 9 Y Tm 3 verisdo, Ti:

968 6 [rim פמלל le + 8 01 ito

10 חויס À e a ad 1 VA Pgde ו 1 Lo | ו %

E RO y sa 1 0 E 1 Civeraו tual at ral do 49 y ia à t 5

et 0 ו 1oy tD

e

à sãg.chay

PE 6 41 £ 6 1 t o t 60 paa

, no 2 ,y o priv: 8 ₪86 86 uma craveras deu vel 1

4 1 ₪ 5 א ais . 1 1Qu 5 col cnave: vuro q ₪ 0 L o

balbos ( element ge 61678 port 2“ EXEDREH =

, E9 תו( 0 Pia 9 an  

  

    

4 de 01 at t

m | 1 +. 2 emo

3 דיוולוא 1 + 3 r 4 E 1Bal uno 710 1 $ , vam 3 0%

4 ES éte 0 0.1850 tro ? / e 1

t + 0 מסק mais. hsje ne 1407 > co 1008 6

2 àda | a QUE no T ן Mt e

ו ya ed y a Y ss tor £ ו + 1117 Y Bm BEBA NO. TAS 0

4% carim.e 1 lá nlanament Cum Lt

A pai ope / ב 2iztelo da Lorms 150 Bucoden | 6

ןוג torlores. 1 )%1 da Tnexr Lent מ 6

ir    

 

0 128%61מ-00ןמלבל-7 8106 Gedanken.Chaver Avad- Ti

10.

רירשילאבילש
AAAA  



 

KIBUTZ HACHSHARÁ EIN DOROT

DROR Caixa Postal, 64

Jundiaí - São Paulo - Brasil

Chevrá e tarbuts

mentosa) ו

B.) MESHEK» 1( מ Realtzסמסמ21( ções

futuro,

0(

idcssaaAY un oca

2 y i A
que € principtAA )

rim.

máximo, vindo a subatitulr as questees movimento,
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Coram, no entento, as 76180888 que se fuziam necegsárias, sendo

quasí nula a contribuig3o que nos deu a Tnud, Nem 95 seminaristas

םפ101010,משמ os madrichim, ultimamente vieram para preencher el

Gumas vagas em nossas necessidades, À não ser a realizacóo des ma

chanot em julho ultimo, que alida nos trouxe frutos positivos pa.

ra "ambof/ setores, muito pouca aproximação houvs entro Kibutz e

Hovimentos, SÓ recentomente demos inicio a ums qutra orientação pre

/ , . .curando p movimento transformar b Nachshará em centro de suas mea,
-

117609088 maiores, A forma atuzl, se bem que posítiga, ainda é in.

cufiniante pois os contatos são pequenos 6 as atividades não sao

conjuntas, Male mropnriamente ditiamos que fornecemos 9 lscal

vo resto tomamos nouda parte ativa, Fazse

conjunta em que possamos nos influir mutuamento, rocevêndo

butz aquela visao ampla de questees maiores, coina

trita em qua Be encontra e oferecendo BO movimento

de trabalhe e de autoreslizaçao que ו ane

mas apresentados no inicio do relatoris,

Obs,: Nov setor de tarbut funcionou de maneira bastante bos à chug

5 professores de Ivrit, desenvolvendo=se emtre pa chavorim un es-
tudo catisfutorio da linguas

2) Profissionalização»Durante nosso períção de Hachshara pus

demes chegar à conclusão de que as possibilidades de nrofibsiona-

7880 no Kibutz são bastante restritas, cingindose 8 alguns a=

nafím apenas, E mesmo estes 08808 necessitam de uma seria comple=

mentação que não pode ser adquirida aqui dentro. Decorre daí a

grande importância que tema aquisição e domínio de uma vrofisias

antes da entrada de Garin,

Os problemas fundamentaés que perturbom a profiseionaliza-

ção estão ligados à necessidade de sustento 000068100 e 808 9061-

rut im, Tem sempre nobsos garinim lutado para a conquista de sua

suto suficiéncia econômica o que até agora não sc conseguiu, Te-. 
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mos para isso de empregar os chaverim em tarefas que nos possam tra

zer proveitos Tinancciros, Isso nos obriga a deslocar individuos

dos ramos profissionais aos quais pretendiam se dedicar, afim de co.

locá-los em outros mais0 Ademsis não oferece a Hach=

shará, péla exiguidade de Beus meios, muita varladado de trabalho »

de forma que inumeras profiseçes têm sus aplicação adiada nara Eretz.

0 Quanto aos Gheirutím , absorvem eles ums porcentácem muito grab
de de elementos e que proveca um frequente deslocamento de chaverim
de seus anaí im, Esse fator é ainda agravado pelo exgessivo numero de
saidas| e de meshek, .

Em decorrência desta situação são2 poucos os casos de
indivíduos profissionalizados pela Hachshará, Par= suprir deficiências
as pensa o Garin enviar para cursos diversos alguns elementos afim de

Se aperfeiçoarem em suas profissoes e gutros para cursos de tratoris-
tas,

Quanto ao preparo fisico para o trabalho manual podemos conside
rar satisfatorios os resultados obtidos,

3) Situação Sanitário - Libertos já das preocupa ções relativas
à agua contaminada por amebas, a situ=

ação se mostra normal quanto ao aspecto de saúde, Na verdade, nao se
pode julgar satisfatoria, pois nao é muito pequeno o número de doente

Essas enfermidades não foram adquiridas dentro de Bin Porot, mas pro-
"9 vinham de época anterior a entrada em Hachshará E realmente grande

. a importáncia do cuidado com a saude durante os pre-garinim e o valor
de se iniciar a vida no Kibutz em bom estado físico, Nossos garinim

têm se descuidado e os résultsdos sao. os mais negativos, convertendo-
se em problemas serios de tratamento e inativi a o que prejudica
humana é economicamente o meshek, Tivemos s média diar de quase três
chayerim inativos por. doença ou tratemento, Em conj com as saidas
para tratamento dentarig vamos obter uma quant ide verim excess
sivamente grande para nao provocar seria déficula realizacao de
nessas planificagocs,

  

 

 

   

 

4) Relações Externas - Mentívemos contato com os seguintes orga
nismost Vasd Lemaan ו Vaad Ha-

hachshará do Moyvimento e Hachshara do Hashomer Atz air,

a) Vaad Lemaan Hachsharet= não tivemos um funcionsmente
plenamente regular desse or.

22 ganismo vindo nossas quotas durante longo periodo com constante.
atrazo. Tem se limitado unicamente a quantin mensal de Cr$550,00
(quinhentos e cinquenta cruzeires)"per capita", Somente com a
vinda do chaver Debkin conseguimos obter טמפ*ו para investi.

mentos, montante a Crh 93,000,000, des quais já temos em maos
Crê 30.000,00,

b) Vasd Lemaan Hachshará do Movimento- em setembre ul.
timo reoEganizou-se novamente o Vand Hachshará,

constante de renresentantes do Poalei Sign, pionciras, grups
Sirkin, Hanhagê Artzit e Kibutz Hachshara, Inicinmos um trabalhe
no sentido da formação de um Comité de Pais de Ohaverim do Movi-
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mento em Hachshará eu já em Eretz, Por dívercos motivos ainda
não foi possivel reunir e organizar esse Comité , Cremos que
em inícios de jareiro 8 poderemos fazer, O Vaad que se apre-
senta com bastante disposição, está no momento inativo por mo-
tivos particulares (de trabalhe) de seus chaverim mais velhos;
devendo reiniciar suas atívidades no comeco de 53, É nossa in.
tenção realizar uma grande festa no inicio de março,afim de an
gariar fundos para nossa campanha de meshek,

0 6) Hachshsrá de Heshomer Atzair- Mont ivomos unicamen
te relaçoes sociais, caracterizadas por visitas recíprocas e a
realização conjunta de um Oneg Shabat,

B) MESERK 1

1) Planos Económicos - Apesar das perspectivas apresertadas
0 na ultima Veida, nao houve de parte

do 3º garin, a transmissão de um plano econômico (arval ou perisdico)
que pufessce orientar sat isfatoriamente toda a vida economica e profis
Bional do garin seguinte, A comiseao encarregada resgentiuse seria-
mente de orientaças para tarto, alem de não tor elementos para avali-
ar concretamente as possibilidades econômicas e de trabalho do quar-

to garim, provocando isto, à exemplo dos anos anteriores um marcante
periodo de transiçao, com consequencias bastante 8 para a atividade
econômica, À exemplo + um plano de campo muito inferior as possibili
dades do Garin; perda de época para o plantie, culturas erradas e fe
da oportunidade, compra de frangas tardiamente (e que tornará o va
ler econômico deste anaf verdadeiro somente no 5º garin ete,

A economia continuou desorganizada e sem perspectivas até
maio apreximedamente, quando o garin, jê perfeitamente senher do mes

shek, conseguiu planejar e começar a execução de um plano economi-
co para o ans, enquadrado nas possibilidades financeiras e de traba=
lhe que dispunhamos considerando ainda o problema ds continuídade pa
ra o futuro, isto é, a nao ampliação ds anafim que não pudessem ser

mantidos posteriormente,
através desse plano comecaram os anafima trabalharem com

objetivos mais concretos, o que tornou a situação do messhek, con-
siderando as dificuldades vriundas de inesperiência profissional,bas

tante 088 . 2
No decorrer ds mudança de garinim a situaçao organizaciona

nal e a passagém do meshek efetuouse em perfeita ordem ,; mantendo O
ritmo normal de trabalho em anafim e sheirutim, A coda chaver do 32
garin que saía substitufa -9 um sutro preparado devidamente para x

 

nãompermitir oralejusEa no trabalhe, Isto dos anafim ma is complete
&ss como campo, apicultura até os mais simples como lul, refet,ete,
Fez exuessas,no caso, sandlaria, Nos primeiros tempos o Kibutz nao dis-

s de um sandlar, resolyendo-se eproblema com a entrada de um profês
sional competente, Na mesma situação ficou a Nagariã, em que per ques-
toes profissionais a equipe do trabalho diminuiu de 5 para 1,

2) Eenlizaçães de Meshek - O trabalho nos anafim desenvol»
veu-se da seguinte maneira no ultimo anos
de- Conseguiu é consegue suprir perfeitamente as
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Be necessidades de vegetais em nossa alimentação, De início hguve pros
dução em excesgo e um pougo descontrelada, o quo nos criou até preblo- .
mas de colocação de produtos, Esses problemas desaparctgram e hoje en=
9produzindo ns quantidades é qualidades necessarias para o Cop

.

D R O 5 Caixa Postal, 64 MNT DS Dao

-.O utrezo na gonpra dgs frengas trouxe problemas sérios como
uma infecção de coriza, que estã tendo debolada tenda produzido aproxim
madamente 10% de meretes, Encontra-se o lul hojs comu cerca de 90 pocdei
ras, produzindto em média 50 eyos diarios, destinados principalmente an
Consumo, e 470 frangas, divididas om dois lotes e que deveras comegar a
produzir, parte em Janeiro parte em Fevereiro. Nossa fivalidade e atin=
gir 1000 cabeças, situação a que chegaremos em méndos do ano próximo,

R - Estabulo moderno, mad construido e mav habitado, Vacas ko.
landoZas puras com produção em decrescimo por reláxsmento nas cobertu-
rag np decorrer do aro passado, Fezise uma nova tentativa ha 3 meses
nada se podendo afirmar quanto aos resultados, Foi avmontado o reba-
he com uma novilha rústica que deferé produzir brevemente , Produção
leiteira médig de 10 le, diarios, suprindo relativamente nosso Consumo
à nao procrisgao futura podera trazer cono negcess idade an compra de na.
vo gado, Tem ese anafy conjuntamente com q Lul respoivido todos 08 pro

blemas de sdubaças» orgânica de nossas plantações ,
-Apicultura = Termingu praticamente o desenvolvimento desse ana?

em Ein Dorot, posguindo atuslmerte 40 colônias pro
dut ivas e quesignifica 300% em relação ao numero de colonias ns ano
passado, Y éxatamente » máximo permitido pels florada de nosca zona Q
panaf desenvólveu_se praticamente sem enprego-de capital e mao de obra,
produzindo em sua primeira colheita em novembro <bDO 19, aos quais de.
verao Sóniarse mais 250 Im,em Janeiro (e aproXimadimente 100 18, em
fins de março, «Ao preço de venda de Cr$ 25,00» litro, era nos ren
der Aproxidamente Crê 25,000,00, Dependendo de bos manutenção podera
auferir//o ânaf/ Jutros ainda maigres na prexima estação, Com relação a
mas de /Obra e enprego de capital revelouse tomo 8006186 0086 apresenta

maior Índice 08 produtividade, Basanta
Nagariá - Refelouso financeiramente improdutivo se bem que um

tillosimo para o meshek,. Todas as tortativas de fa-
2-9 produzir externamente, a base de construção do caixas de rádios
colméias vara abelnhhs, artigos manufaturadoseto, falharam principal-

mente nor Hage se dispor de mão de obrg necesitaria, Porem o unico cua”
vér que congtituiu a equipo de nageria' conseguiu  fazé-la produzir

permanentemgnte '. Construiu a Nagaria ums nová carroceria pare 9 Cas

minhão , Lui para abrigar 100 aves, alem: dá remodelação de antigos
construção” de um apidrios confecçao do caixas para apicultura, re-

modelamento He portas, vecezianas, ett. q

Veverá realizar ainda neste mês 6 ma giramentos caixilhos 8

portas para 6s esnitários e iniciar a confecção de baús w alfa,
chentr » Dedicou=80 modestamente, conservacao de ferramen=

tas e maquinas, o que censeguiu relativamente devidos nos impecilhos

oriundos de uma não boa preparaçao profissienal do chaver encarregado,
Nao surgiyam nó entanto; grandes problemas sende que os trabalhos meca
nicqy maiores tiveram de ser Bealizados em uma oficine especialisada,
9 que trouxe gastos adicionais com o pagamento da mao do obra,

minhão - Alnda que nao um anaf, trotalhou ininterruptamente

tanto para trabalhos do meshekcomo em Avodá Chutz, Conseguindo realt-
zar grandes entradas. O caminhao foi pela primeira vez no kibutz um
veféuio produtivo o que ternou sua manutençao compensadora,
7, ממ 4 > 810876% eficiente, graças ao profissiona) competen=

ntem, Resolveu tudos os problemasda0080778080 6060₪
/ - Tol o anaf em que se registrou maior aplicação de קי

obra, tornando 8 דפמס66068100!צמסמנמס 00 2888%5, (8 0878088 +
riasforam elevadas, pois apesar do fracasso dê algumas culturas, ou=
tras foram bastante provoitosas, Apesar di38g pôde-se verificar Que o

9

te que a ma
/ Ls 


