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Plano de Melhorias

 

à 0 69 08210 60 Ichud-Hanoar Hachalutzi, atualrente em Hachshará, pro-
Ppos-seLevgr a cabo uma serie de trabalhos na fazenda, no sentido de dotar
esta nao 80 68888 essenciais para um nivel de vida compatível
com a sua finalidade, mas também daqueles melhoramentos que a possam tornar
um lugar atraente, capaz dé desempenhar um papel de centro de interesses pa
ra a junventude judaica e parao Ishuv em geral. Este trabalho, alem das van
וו poderia trazer uma sensivel valorização imobiliaria para

a fazendas

Conforme se pode verificar por planta anexa, grande area do Kibutz e
encontra-se sem aproveitamento, Isto e bastante natural, uma vez que uma ex
ploracao integral do terreno est” muito acima das normaús possibiligades
numericas, tecnicas e de tempo dos garimim que passam pela Hachshara,.Por es
tg motivo, e para permitir a exicucao do plano de melhorias que a seguir se
rg exposto, sugere-se a venda do trecho achureado na planta, para o qual
ja existe pretendente, Este trecho correspondente a uma area deaproximada-
mente 3 alqueires, a ser confirmada por mediçao rigorosa na ocasiao da vend
da.

Segue-se uma descrição do plano de melhoria, que poderá ser melhor i
Ge: pelsplanta anexa ( escala 1.200)

de . % . 21- Limpeza e regularização do terreno na regiao do patio de moradias. Ja
foi realizada por uma moto niveladora cedida pela prefeitura de Jundiaí.
2- Pavimentação dos caminhos com pedra britada e construção de sarjetas pa

ra escoamento de aguas pluviais.
2- 00 80206088 de cercas na divisa com a estrada e ao redor dos pastos.
l= Construção de porteiras». 5
= Ajardinamento e arborazácao ( gramados, camtetros de flores e folhagem,
arbustos, arvores de sombra (. Apresentem além de conveniencias intrinse-

cas, influencias muito positiva sobre o estado da vida social do gsrim.
- Normalização do abastecimento de agua. Afim de atender às necessidades

do consumo diario nos diversos setores de higiene, limpeza, alimentação,
irrigação, etc. torna-se necessario a perfuraçaS de um novo poço nam da co
locação dos outros dois existentes em condiçoes de funcionamento, E a se-
guinte a tabela aproximada do consumo diario ;
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T- Normalização do fornecimento de energia eletrica, Faz-se urgente a re-
novação de toda a instalação de postes e fios, em vista do appdrecimento

e queda de grande numero dos existentes, o que alem de causar gonstantes
transtornos, constitue serio perigo de acidentes. Além disso & necessário

a instalação de pontos de luz externos e o melhoramento da instalacão elé-
trica nos chuveiros, 2
£- Construção do novo Chadar Haochel ( Refeitório) » Com nova Cozinha e

area de servico anexa. de , y E
9- Construção de novo balcão, isto e, de novo barracão para a Machbeissá
(lavenderia) 1

10- Ampliação do Refet ( Estabulo) para instalação de ma sala de higie-nização do leite; instalação de uma caixa de agua para o Refet, para permi-
tir limpeza mais eficientes, com pressao de agua conveniente,
11 Ampliação da Casa Nova ( Dormitórios) tendo em vista o aumento ו

rico do atual Gari', as frequentes visitas de chaverim do movimento e de px

Y 



pais, bem como a necessidade de um quarto para roupas Gs trabalho e sa=

patos que dificultam a conservação,da limpeza nos dormitorios. +

12- Reforma das instalações sanitérias, stualmente fora de funcionamento

13- Confecção de móveis apropriados para o novo Chadar Haochel e para

sifria ( Biblioteca ). De +

1 Agabamento das paredes e janelas no Machsan ( Deposito de roupas /

farmacia, instalacees sanitariaS» 4 | :

15- Compra de pertences varios para manutenção higienicas
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LISTA DO MATERIAL FORNECIDO PELO GRUPO NLIZA DRUCKSR

Ogterilizador elétrico 43 em complet,
Esparadrapos em lata 10 ems. (4,5)

- Agulhas para sutura niglez sorta
Duzia de agulhas p/ injeções sortidas
3880 de seringas p/ injeções

Termômetro clinicó prismático

Porta-agulha Vathieu cromado

tubos: de fios estêrilizados

Ataduras de gazes sortidos

Penicilina

Grozas de molas do- aluminio

500 metors de fio W,P, 114
un 4 % 1220- 14

Chuveiros -- Fame 220

Auto Transf. 500 Vs

Resistencia Fame

nxades s/ cabo largura 2-1ib é

nxadas 8/ cabo 4% 2 וב
inxadas s/ cabo larg. 2 1ib,

alfanges m/s, Floriano 248
3 " $“ 4 0 26 n

1
Machados “2 caras" 3/ lib.

Pás de bico s/cabo Front
Gadenkos 0/ 4 dentes curvos "CÔRITITAM

Gadankos retos

Ancinhog mnac, de 12 dentes intelticos

Pás quadradas s/cabo "Veat"
Pag amônto do conserto do Mimeógrafro

tas de. conservas de esims
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72 Duzias de pregadores de roupa , de alumínio

2 pinças
20 Kilos de roupas diversas

Atêra isto há trâmites sobre a tompra de um torno e m cortador de grana,

Jchud +Htanoar Hachalutei  


