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 O KIBUTZ "EIN DOROT", fundado em 49200020 6
1948, é a primeira Ha¿Chshará, criada no Bra-
sil, sob o patrocínio da Organização Sionis-
ta Unificada, representando a Sochnut Haiehu
dit (Agência Judáica).

Mereceu o Kibutz a simpatia do ishuv e q a-
pôio irrestrito do Partido Poalei-Sion-Hita-
chdut, da Organização das Pioneiras e dos
Grupos Sirkin.

A Organização Sionista Unificada através do
Vaad Lemaan Hahachsharot, acompanhou o desen
volvimento de "Ein Dorot"e orientou o neshek
durante todo o período de sua existência,
A todos, que direta ou indiretanente partici
param no desenvolvimento do Kibutz Hachsharã
"Ein Dorot', agradece profundanente a

ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA "DROR"
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INTRODUÇÃ

Este trabalho consiste num levantamento das terras, cultu-
ras, imoveis e patrimônio geral do Kibutz, na sua avaliação fir
nanceira e em algumas conclusões e considerações econômicas so-
bre a hachshará,

Em qualquer empreendimento econômico, e em especial num or
gão em que se planifica a economia, é necessário um levantamen-
to periódico. Não só para que se conheça o que existe e o seu -
estado, como tambem, e principalmente para, com esse marco, res
ver os processos de trabalho e os planos econômicos e chegar a
todas as modificações, acréscimos ou decréscimos que isso possa
significar.

No Kibutz tal nunca foi feito, o que dificultou sobremanei
ra este trabalho. Deve ser portanto este ponto de partida para
análises ou consequências que os chaverim possam tirar.

O trabalho divíde+se em 4 partes:
4 - Um estudo do terreno em todas as suas caracteristicas

fúsicas, climáticas, biológicas, etc., com um apanhado de paln-
tas e um apêndice financeiro, :

B - A descrição dos imóveis, e instalações gerais e sua a-
valiagáo.

C - O estudo dos setores de trabalho na hachshará. Em cada
setor - uma descrição de seu funcionamento, o inventário de seu
meshek e sua avaliação e as conclusões e propostas referentes à
organização do trabalho e à sua economia,

D - Uma conclusão geral, de carater econômico,
As conclusões e propostas a que chegamos, teem significado

puramente prático e são as mais acertadas para a nossa hachsha-
rá. São elas totalmente baseadas em considerações econômicas ge
rais e factuais, não procurando incluir grandes princípios e
teorizações.

O cadastro do meshek, foi levantado pelos dirigentes de a-
nafim. Os preços dos materiais e a consulta às notas pelo cha--
ver Samuel Yampolsky. As plantas, o cálculo de materiais e aa
valiação dos imóveis pelo chaver Américo Pluht. O restante do
trabalho, sua elaboração e coordenação, pelo chaver Samuel Kara
btchevsky.

Muitos cálculos foram realizados com aproximação, uma vez
que nunca na hachshará foram antes coligidos.
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1) DEFINIÇÃO: - O KIBUTZ HACHSHARA “EIN DOROT" $ uma colônia agrícola de

organização econômica e social coletiva, com exploração e

conômica mista em agricultura e indústria, e parte integrante do movimento

DROR brasileiro.

2) SITUAÇÃO: - Fica situado no Estado de São Paulo, no município de  Jun-
diaí, e está colocado a 16 km, a NO do centro desta cidade.

E colocado à marpem da estrada Jundiai-Itupeva, no ramo que parte da estra

dade Ito:
Está o kibutz também situado próximo à estrada de ferro Jun

diaí-Piracicaba (ramal Ituano da E.F. Sorocabana) sendo o km, 170 desta a-

tingido por um ramo de estrada que parte da estrada de rodagem para Itupe-
va, alkmN do kibutz e, percorrendo 1,5 km, em direção N chega ao dito km

170.
0 ponto onde se situa o kibutz faz parte dp terreno caracte

ristico levemente acidentado de elevagoes: de erosáo antigaj do Estado de
São Paulo, Ea baixada de uma destas elevações, e que se nivela para for-
mar a várzea de um riacho que corre em direção E-O - o rio Caxanibús

3) AREA? - À área total em terras as kibutz é de aproximadagente 20 alquei

res paulistas (440.000 m2.) Sua forma é aproximadamente romboi-
dal com 4 lados correndo nas direções, respectivamente, S-N, SE-NO, SO-NE,
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4( LIMITES: - O limite LESTE é uma linha irregular constituida pela margen

esquerda de um riacho que atravessa a região, o rio Caxanbú,

que corre de S-N, Tem o comprimento aproximado de 660 m, Faz com o limite
sul um ângulo de 65º e com o limite norte o ángulo de 100%,

O limite SUL é uma linha aproximadamente reta, constituido
por uma cerca na direção SE-NO, a qual atravessa a várzea inferior já des-
crita e demarca a crista de uma elevação na parte elevada do kibutz, Seu

comprimento aproximado é de 1.200 metros, Faz com o limite leste um ângulo

de 60º e com o limite oeste um ângulo de 70º,

O limite OESTE é uma linha reta, constiuido por uma cerca na

direção SO-NE, con ligeiro declive neste mesmo sentido. Seu comprimento a-
proximado é de 220 mo Faz com o limite sul um ángulo de 70% e com o limite

norte um ângulo de 130%,
O limite NORTE é uma linha aproximadamente convexa, con a

convexidade voltada para o interior do kibuta, E constituida pela margenda

estrada Jundiaí-Itupeva. Corre na direção O-E, e tem um declive inicial

neste sentido, aplainando-se depois para me parte da já referida várzea
mode anroximadamente 820 m. Faz com o lado oeste um ángulo de 130%, e com
o ladoleste vm ângulo de 1002, 
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5) PLANTAS: - Anexas

a) Planta de localização (1949) > 1
b) Planta topográfica, com anotações - III
c) Planta atualizada (1952) - IV
d) Plantá de zonas de terra (1952) - V
e) Mapa hidrográfico - na planta IV 2
f) Mapa de estradas, caninhos,edificações e instalações - VI

) Planta de cercas - na planta IV
Planta de lotes analisados quimicamente: - VIIE

 

E) DIVISAOEM ZONAS: — O terreno da hachshará foi dividido, para efeito de
estudo, en cinco zonas, de áreas diferentes, limi-

tes imprecisos e com características diferentes entre si quanto à utiliza-
ção, Has nen sempre quanto à natureza do solo, De acôrdo com a planta ane-
xa, são elast

a) ZONA EU - corresponde à totalidade da várzea, E uma área de
superficie plana, limites irregulares, com a superfície total de 260.0001%
Banhada por un riacho em toda: a extensáo do limite leste, está sujeita a
frequentes inundações e é muito rica em água, normalmente. Contém mato ras
teiro e pequenos arbustos, sendo que uma parte já foi cultivada e em outra
zona Ia do mapa - com cerca de 60.000 n$, acham-se plantadas diversas cul-
turas. E em parte cortada por um sistema de valetas de irrigação e escba-
mento, cujo doagrama se encontra no mapa hidrográfico do kibutz,

b) ZONA דד - corresponde à zona onde se encontram as constru=
ções e as instalações, Está em ligeirg declive, tem forma triangular e li-
mites indistintos, e área de 30,000 mó. Cortada pela valeta principal e
nor caminhos e atalhos, de acórdo com os respectivos mapas. Uma sua parte
(junto à estrada Jundiaí-Itupeva) com cerca de 2.000 nº 6 cultivada con ár
vores frutíferas. O restante da área livre contém nato rasteiro.

Cc) ZONA 111 - corresponde à baixada oeste do kibutz. Em ligei
ro declive, tem forma quadrangular, limites imprecisos, e área de 0.000n%
E cortada por alguns atalhos. O extremo oeste tem cerca de 2.000 n$ e nêle
estão plantados eucaliptos. A parte mais baixa tem cerca de 5.000 ns, e
conteve plant ções de tomates. A área mais próxima As contruções mede cer-
ca de 2.000 ms, e nela estão plantados figos, O restante contém nato 288-
teiro e arbustos pequenos. E uma terra sêca, de erosão,

d) ZONA IV - corresponde à continuação sul da baixada onde se
achar as construções. É quandrangular, cortado por alguns atalhos, e atra-
vessada pela valeta principal. Contém 15.000 m$ de una plantação de uvas e
cerca de 15.000 m$ de árvores frutíferas e outras plantações; O restante é
de mato rasteiro, c uma área para pasto com cerca de 6.000 r$ Contém ain
da um bazbusal com 250 m. de extensão, Área total de 40,000 mel

e) ZONA V - E uma estreita e longa faixa de terra que corres-
ponde à totalidade dos limites oeste e a parte em declive do limite sul  -
crista de morro -. Sua área é de 50,000 mê, e seus limites e forma são ir-
regulares. Contém um bosque de arbustos e árvores de diversos tipos, sendo
cortada por um caminho ( vide mapa de

2) QUADRO DAS TERRAS - E o seguinte: ;

a) Matas e capociras 235,000 m2


